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(-١٣١١^٥١٣٨٩)

فحفظالعتاب، يحل التمييز من وق ه-،  ١١٣ ١ عام الرياض مدينة ق ولد ترجم: 
توقولما بصره. فقد عمرْ من عثر الرابعة السنة وق والده، عل يقرأ همع القرآن، 

فقصدهوالتوجيه، لالتدريس مكانه جالس - ٥١٣٣٩عام افه عبد الشيخ عمه 
ذللث،عل امتمر وضرهم، والقضاة العلمإء من الكثثر يديه عل ونحرج الهللأب، 

الأمرأن الشيح علم المملور، ق البلاد أحدمحت، ولما ومنزلة. علمإ زادته عاما، ثلاثون 
عملكل ند وصاريالخلصان، وقرب بالله، فاستعان عليه، متمن الثقيل حله بكل 
العامةعشمنا الساع العقد بداية ففي أعإلهم، وراء من وهو يناسبه، من إل ممن 
الأمور،ولاة إل وخطره الأمر فرغ الشرعية، العلوم عن وأعرضوا الحياة أمور 

والكافثا'ت،،الهللأب وأغروا كبيرة، بلدة كل ق العالمية العاهد ينتح الأمر فصدر 
والكاليارتا،العاهد با-دْ الله فنفع عنه، نائبا اللهليفا عبد الشيح أخاه فجعل 

المحاكموحدت -  ٦٥١٣١^عام وق والمدربن، والقضاة الكبار العلمإء وخثجتا 
أنشأت،ولما رئيسها، كان الإسلامية الخامعة افتتحت، ولما للقضاة، رئيسا فأصبح 

افتتاحوعند الإفتاء، مإحته إل وأسند الرئيس، هو صار الإسلامي العالم رابهلة 
سووثهاحح ق البلاد مرج^ هو كان العموم وعل إليه، الأمر أمتي ١ليتادs مدارصن 

العامة.عند وهوالمرضى الأمور، ولاة عند مكتن وهوركن وجليلها، دقيقها الدينية 
العاممصته وعمت، ن، الحر أسي. عله الناس. ن فحن ه، ؤ/أ/ ؤ تء 

الخاص،فىالداخلوقالخارج.مرأا.
(.٤١٠>ه/ ق الخاصبماحه الملحق اننلر )١( 
والخثروالبدأ )'ا/آ'ام(، الافلرين وروضة (، ٢٤٢)ا/ نجد عاياء ق: ترحته اننلر )٢( 

لان.كرها.المقام يتسع لا تراجم، عدة لماحه أقرئت، وقل. (. ٧٤)ه/ 



مأةأ^بءءالقيحبز سبمإل القيخ ض
ضههسط

ا-؛ثرجقاصي : ambgll ١٣٦٥/١٠/١0ااتااJJخ:الوقم:
/العيد ؤإدراك الصيام بإكإل التهنئة عل جواب ال0وضعت 

النكرعن والنهيع يالمعروف الأمر ناحية من الميح ق عميل ابن الشح ميرة حول 

>،ممنحبم'ل>ً'رنح

كبسمنا'ِزإمح؛محنرنامننمب ضم'»و\ذ 
^مامامحهميإ/ا

رصبررِن^جاءألأحمخي|زتمحاىاننز 
؛؛اؤ بَيمكر/ َنح ٠ ما'نحا شنى'ا ِو 

.َ

روإث'/مح>سمء ا'رررال منحالنحِ ؛ض 
و!ئححذ'ر'ر■' ■ن■ ِدرِ ا ز ٢ ،ء مأ 
ر2وو،وةصاو '£ورر_ رربمِِناأم ب,ترمرمحخمحمُئ'ءِ 



عقيل،بن اش عبد الشيخ! الكرم، الأخ حفرة إل إبراهيم بن محمد من 
آمين.تعال، الله حففله 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

وأحوالناحالك، صحة عن السؤال مع اللام إبلاغك الكتاب وموجب 
شاكرين.ؤإيالت. الله جعلنا تحب، ما عل الله بحمد 

العيد،ؤإدراك المارك الصيام شهر باكال ١^^.، المضمن الكرم كتابكم ثم 
بإواستبشرتا صحتكم، عن أفادا حيّث، ومزانا وصلا، اكابق الكتاب وكاولك 
بالحدالذكر عن والنهي بالعروق الأمر ق المح ق متركم شرحكم من تضمنا0 

وأنالحميع، بنواصي يآحد أن الله أسأل أمثالكم، وق فيكم هوأملنا وهدا والشاؤل، 
والملام^ن٠ومنكم منا ؤيتقيل ؤيرضاه، محبه ئا الحم؛ح يوفق 

يخثروالهللثة والنائخ الأولاد ولدينا الإخوان، الملام إبلاغ مع لزم، ما هدا 
■ؤسملمون 

\0٣٦0\إ٠\ا



عسئهص  إأحءأر،ووإج■
¥تئغ'قس

الرياضقاصي الوهضة:  (Y);_
العلاجلغرصى يمصر وحود0 أثناء الصحة حالته عن الشج  ال0وهوع;إخار

محعَ
ِحم

ؤجانا محََنما ئاي م-ث؛نم ^ بمعلنأ صه كِإريٌ<'مرئ ذلنا م/ 
■//رالرم'رِ جار/ا ر■؛؛ ِارِءغ رمحرمصملن، محانعم ^٥ ٣٥لم/َمح 'محمرصة 
همتازبة ن ا رثس، مزض غرُق ص محهأ'ء >' نجثءأس 

محلسِمنجبمآرم(ضأ;ررضرنيِمرس سزأى 
آبب'صيمحتفإممتنسملإ 

يعءم \'ء صرمممحِر ِئبصاتحببررمت؛ 

-األذلوو__
ِىَ

ألثئ بمُي 



منابيسبجإبرسآوابي,آقآ 
م؛مَ 

اضعبد الشخ! الكرم، الأخ حضرة إل اللطيف عبد بن إبرامم ين محمد من 
اف.سلمه عميل، بن العزيز عبد بن 

الموالح اللام، إبلاغ الكتاب موجس، وبركاته. اممه ورخمة علمكم الملام 
شاكرين.ؤإياكم افه جعلنا وعافية، بخثر افه— —يحمد أحوالما أحوالكم، عن 

وبعدمكروه، الله فضل من نر لر ، الصحة يحال مصر وصلنا أننا نفيل.كم 
والأملالأدوية، بعضي وأعطاق عئ، وكثف الدكتور جاءنا أيام ؛أربعة وصولما 
اطه——إنشاء تكون لا بممر إقامتنا وأن حقيقة، تكون العالحة أن افه— —إنشاء 
طويلة.

بنمحمل. والشيح ، سعود والشيخ العيال، الملام إبلاغ مع لزم، ما هذا 
وأحمد،العزيز عبد العيال؛ عندنا مجن والإحوان. الثايخ وكافة ، مهينع 

يديهينز ألقى وند يابس، بن عل بن افه همد الشح ماحته؛ متقبل ينز من وكان ( ١ر 
ةصيالةسلالعهات

ااءوعالمهمالم علا طالعإذ خ ابالشيمرحب
اأنجمهه منوارت نف. ر قمه ثخمل كن إن 

يقوله:وحتمها 
امحالمهة للملاب طم قمن مالله اه فشف

يابس،بن عل بن الله عبل. الشيخ الإمحلأم: أعلام من كتاب: ل كاملة القصيادة انظر 
.٨٧ص اليابس، افه عبد بن محمد بن الذ لعبد 

ترجتهانغلر الرياض. محكمة ل شيخنا مع قاصيا وكان ود. رث بن معود الشيخ أي: )٢( 
٣(. ١٨/ Y) jشيخنا مع ومراملاته 

حاشية)١(.٢( ١ ٣ / )١ j اننلرترجته مه؛زع• بن العزيز مد بن محمد الشيخ أي؛ )٣( 
الأكبرالابن اه(  ٤٢٦الشيخ إ؛راهمآل بن محمد بن العزيز تمد الشخ )٤( 

للمكتبةمديرا عمل الرياض، علمأء وعل والل.ْ يد عل العلم تلقى محمد، للتفح 



جهتِتة•خامخسبجإبرسمآلامح و،(اطت 
والملأم.سالمون، حيدر بن صالح ولكتبه 

ه. ٠١٣٧ صقر ٢ ٠ زن حرر 

بالهرم١ ٦ رنم' بك، لكمل أحمد شائع القاهرة، ممر، العنوازإ 

لرئيسناسا ثم العالمي، الرياض و«عهد مديرا تم ه،  ١٣٦٨عام أمست اش السعودية 
النكرعن والنهى بالمعروف الأمر لهيثايتح عاما ريا ع؛ن العلمية، والمعاهد الكليات 

مؤلفاتله ه, ١ ٤ ١ ٠ عام وزير بمرية الملكي بالديوان ومستشارا -، ٥١٣٩٧عام 
j،'توقا أن إل طويلا' منه عانى بمرض أصيب الكتب، لبعض واحتصارات ونحقيقات 

 ;١ /Yم. . ٠١ ٤٢٦ j(.٥٩٦أسار)آ/ موسوعة : اظرترجته
-،٥١٤١٨عام الشورى بمجلس عفوا كان أته أصبار موسوعة ق جاء ملاحهلة؛ 
فيه.عضوا لريكن أنه والواقع 

الزمنأديم عل ومم كتابه؛ ق الخوطر اض عيد بن العزيز عند الدكتور هال، فانية؛ 
حاءعندما القاهرة، ق قديمة جسأإةئه العزيز عبد الشح بمعال ®ومعرفتي (؛ ١٢٢/١٧)

متثنييحل جمحاق؛4 محمل. الشخ وكال للعلاج، إبراهيم بن محمد الشخ والدم مع 
؛؛ننقاش يدور وكال يوم، كل عمر ظى ءنل0 نجتمع وكنا الزمالك، ل ٠رالكاتب٠ 

متقدمحاكال العزيز عبد الثخ أل وأذكر يشارك، ولا يسمع محمل. والشيح الحاصرين، 
جناته،.نح حميعا اش أسكنهم الحاصرين، ومحادلته؛،ن النيرة أفكاره ق زمنه 

منبه ألحق وما الأزهر بمصر وجوده حلال، إبرامم بن محمد الشيخ زار وكدللمثا 
(.٩ ٠ ٦ أ/ ) الذكريات موانح من انفلر؛ معاهد. 

إبراهيمبن محملو الشيخ اّتلحقه نم الرياض، قضاء ل كان لما سيخنا عنلؤ كايا كان ( ١ ) 
منلث.يختا رسالته اننلر العلاج. تلقي أجل من مإحته •ع سافر وقد عنده، كايا ليكون 

ممرفي)؛/هآ(.
.٥ ١ ص ق سيخنا جواب انفلر )٢( 



منةقاصي : a_9ll ١٣٧١؛/م إ]رقم:)م 
للنوابالعهد ول ومساعدة الأحوال استقامة عل اه حمد اليوهوع! 

٦
لإم

امرأ^رإنجروى 
ربّيمحاج{ ؛(/.؟ ر؟إ ./\ررجبمص(رد يمييم 

ضإِثأن ؟،مة اامئ1بم 
س'يمهمءرلثوب ا مْ اأربم/ح ملننجع 

إؤلأبرص ق ١ رسا يماجَمحمح لونلمأ 
محمحرِه



تةهت_تةِ منبيسمحإبوسأوم ةتتح1ت 
بم->أقامحآض

بنالعزيز عبد بن اض همد الشيخ: الكرم، الأخ جناب إل إبراهيم بن محمد من 
اف،.سلمه عميل، 

وبركاتي.اممي ورحمة عليكم الثلأم 
بخثرالله— —يحمد أحوالنا ^،، ١٢عن والسزال الثلأم الكتاب موجب 

شاكرين.ؤإياكم افه جعلنا وعافية، 

وتحنهاالأحوال استقامة جهة من إليه أٌلرتم وما وصل، الكرم كتابكم لم 
النوابجهة من العهد لوئ مراجعتكم وكيلك، ذلك،، عل فه الحمد ^^٠٠، 

ؤيرفى.محبإ ئا ؤإياكم يوفقنا أن نرجواممه هوالواجج،، هدا لكم، ومساعدته 
والهللأبوالإخوة الأولاد ومنا والأولاد للوالي الثلأم ومنا لزم، ما هدا 

ؤيسلمون.يخثر 

حوو:1إم\سى



oajll )ااوظوه0;قاصىمحيزة ١٣٧١اصلخ:خا/ا//(;)؛
إبراهيمين محمد الشيح أبناء عن وأحبار وؤللبته، ومعلميه العهد عن أحبار ال0واهلوعت 

—-ارم-— 
ميبيينيله■• كادغ ا —

اكنونمِالمدسالاض 

٢؛؛^١، ُغا اِرا مي ا صةسع 
إمحا/ق0 اشخ ئاث يا ^-محردضل ُآظمح م ِسمينمرمحا ال

عتحابا؛ارج اطسرئنئ0اني
ال'-،نيءاضّلأ

نحبآذا,لاركس رطب هميهاي لسمم عملأالإا رِا 
ك\غضظعاثتي،

هُرم^ممحر1نماطبثفىط،ن 
جئهرسعغائَباانء 

رشب0ابتيضزإت 
ذنبممامحأ ^١^" ن(اصآنال<لأازب 

مس محئا س0 ألم\ل، س١ 



ٍقجآص_ذعيسدتي|ووسالابي قهث_زةهص 
ي-حآسآمحهم

١٣٧١اكارخ:حا/خ/

عقل،بن العزيز همد بن اش همد ت الشيخ الكرم، الأخ إل إبراهيم بن محمد من 
الأو4.صيه 

٠١ الورح كتابك إل وصل فقد وبعد' وبركاته■ النه ورحمة علتكم السلام 
إلقاءق اسمرارك؛ عن إليه أشرتم ما خصوصا معلوم، كان عرفتم وما الخاري، 

للهالحمد واجتهادهم، جدهم عل والإحوان النواب وأن العامة، عل التوحيد درس 
الخم.فيه ما إل الخمح يوفق أن افه نرجو العاين، رب 

يخثر،تبشر فالحالة وطاJتهت ومعلميه المعهد حالة عن موالكم أما 
الأكثرين.نجاح عل النتائج ودلت، النهائي، الاختبار جرى وفد الحمد، ولله 

و«.دسةم  ٠١٣٧ عام ق العزيز عبد الملك من بأمر تأس العلي، الرياض معهد أيون 
ء؛نوقد ، ٠١٣٧١حا/ا/العهدمعودزن ول نل رسميامن وافتتح الرياض، 

للمعاهدالأسامية اللبنة يمثابة العهد وكان عاليه، عاما مشرفا إيراهيم بن محمل. الشخ 
هما.مستويين، عل فيه الد.رامة كانت تأمن وءند.ما المملكة، ل يعد فيعا تآّنا الم، 

ومدةالانوي٠ المستوى واحدة، دراسية سنة يه الدراسة ومدة الإعدادي. المستوى 
٣٠الأول العام ل حللابه عدد بكر دراسية، سنوات أرع فيه الدراسة  زادثم لبا، ٠٧٥ 

قريالا  ٢٦٢لكاتوى للطلاب رواتب وفررت عام، بعد عاما عليه العللأب إقبال 
العللأب،من ير عدد فيه نحرج وقد ريالأ،  ٥٦التمهيدي المم ل وش الشهر، 
العهدشهد وزارة إل العارف مديرية تحويل ويعد الحلم، خدمه ل فعالة مساهمة ساهموا 

الدراسة.متوى رفع أجل س فيه الدراسة وأنظمة مناهجه ل تحويلات عدة 
اللطيفلحيي وتْلوره، نشأته العزيز، عبد الملك عهد ل المقلم الحكومي التعاليم انفلرت 

(،٩٠٦)أ/ الحاسر لحمد الذكريات، سوانح من أصات وانظر ، ٧٨ص لمش، ابن 
وواجباتالعهد أنفلمة بعض وانظر (. ٩٣٨)آ/ القرى أم لصحيفة التحليل والكشاف 

٨(.٠ )؛/ ل صعيان بن ض بن اض عبد من لشيخنا موجهة رسالة ل طلابه 



۶٠٠١٩٠^'؟٠-jاضةسدمحإمسآJمح ذؤوآِ ص 'ا 
م

اه.ثاء إن قريبا، ميكون وافتتاحها تمح، لر الأن فإل ؛ الكتبة أما 
بلغكمأنه فربإ الدراسة؟! ق نجح وعى ١لميز، عبق الابن عن موالكم أما 

يتوجهأن منه ، الماصية الأيام ق الإنقليز وبين بينهم مهر حوادث حالة 
دراسته.يكمل ولر إلينا، 

الثانويةالثالثة السنة من العهالت ق ونجح الاختبار، أدى فقد ت إبراهيم أثا 
الرابعة.المنة إل 

والإخوانالعيال ومنا والإخوان، العيال الملام إبلاخ مع لزم، ما هدا 
يسالمون.

س،احه،من بوصة ه  ١٣٧٢عام أوائل ل افتاحها تم العامة، المعودية الكبة ومي: )١( 
ألخقت،ثم الخاصة، الكتيايت، ل ما بحض إليها ونقل حنا، تأنيثا أنثت، دار، لها بنيت، وند 

الزركلالدين لخير العزيز، عبد اللك، عهد ل الخزيرة شبه انقلرت الإفتاء. بدار بعد في،ا 
X^'ir/y)

"أيالمنة هذه من والثاف الأول ريح شهر ل وذللث، الإنجليز، المريون قاتل حيث )٢( 
هنثاممونفوا القناة، منعلقة ق الإنجليزية ااعسكراات، عل فحملوا —، ٠١٣٧١سنة 

المالوترك التمويل، عنهم وعطلوا مواصلاتهم، وعطالوا والتفجرامتؤ، ؛القنابل 
النهىأول تدكرة ل! ذللت، تفصيل انهلر الريطانية. ؛العسكرارت، الحمل الهريون 

والعرفان)أ/؛؛م.
.١٩٩صن ق شيخنا ْع ومراسلاته ترجته انفلر )٣( 



-.ذة٠٥٥؛،!ص|ءمحقإقستح'1ق|

إاوظيغ0:ئضصزة ١٣٧٢مأا/!/ااتاروخ:ااوقم;)ها
عميلابن الشيخ أصدره حكم حول اسمار اا0وهوع: 

ايا' 
,ِمحه

سطه ضل ج خس؛رر '؛لثإس؛ لبخ مآ لا إب ن 
ّهم؛لىغضاه f ة يى ذمن(بجرَي 

رايلس-^ ٣٠
إنميخِ؛داسما0 دل ط رهمغأبمخمحالا ررنِتا، 

^هِجلبو(ام؛مع ^ي؛ريإثزبة6جئردثررَإرن ٧٢٠

بماسملإمح
وهمشا١َر؛لم•يلء؛لفضمخمِلر محننا ٌلاحأ لنأمحنا ينّقبع 



•-نامخسدنيإيرسألمقك؟|3ُ 
أثدؤرابحسمآض بمم 

٢٩٨عدد: 

عقثل،بن العزيز همد بن اض عثد ١^؛ المكرم، إل إبرامم بن محمد من 
اممه.سلمه 

وبركاته.اطه ورحمة علميكم السلام 

ب؛نمنكم الصادر الحكم صورة به المرفق الكرم كتابكم إل وصل فقد ويعد• 
بيدالذي الغارمة عقد عل ومقاييته ودراسته ويتأمله الصويغ، وعيال عليان آل 

بيده،الم، والهاداُت عودان بن الرحمن عبد الخب ٠ صلمفكم من المد3، علميان ابن 
لمعكم التفاهم وأحببت إليه، الثار الحكم ق وصحتم ما مع ينهليق لا وحد 

نتأمللنا، تتضح لر وهي إليها استندتم التي القعل بعض هناك أن ربإ إذ الوصؤع، 
مفصلا.القضية عل إجابتنا 

واللاموالملاح، الخم فيه ئا ؤإياكم افه وفقتا 
ه٧٢/٦/١٢

وذكرجوانبها، مع من القضية حيثيات نيه ي؛ن لسإحته، مفصلا جوابا شيخنا كتب ( ١ ل 
حكمه.أجاز سإحته أن شيخنا 



ح'محدآتئ§مناصمحسلأإبوسمآلاي  ص:
محنةقاض الوتليضة:  ١٣٧٣ا/Y/» التاولخ: الوقم:)آ(

■ظقنجُاآالعمري انثه عد الشخ وفاة ق التعزية تتضمن رقة  مال0وضعت 

j أمم-مبمة دأرة.ر؛يآتآوممة أI
Iئنتهمو\تك,ومخ 

اِج^اسٍ؟^^إٌ'-م \دس\ر رم 
'اخاُثكj ^أمح\تآ'نارغج ت! ̂ ١

ءج>|أتتءصت1

١روم بم3 

إجججءممِ
،عء،ء-بمملأ ٠٠٠٠٠٠٠

ادإدسب أ'ءت^^^ك'طس ء«؛مسلما،د>:ّمابم،بمص''

إهم-شمحييهم^ق.>محذإ-محج-— ٣
اسسب-٠٠٠٠٠، ٠٠٠ءْسسسر 

٠٠٠ءءه* ,.•.ض.«عءءسء مب

استجابالعتقري، صدالله الشيخ ل تعريتكم عميل.ِجت بن صدافه ءالشخ ونصها! ]١( 
ابراهيمء.بن محمد له. وغفر دعاءكم، افه 



عإ؛أصء.ءوأآمبم،للء 
>NU\ لا- 

قكِءص،ثاهصسةل'،، 
اشجأو إبواي سدي شج اض 

,ءااء;بمء--•■.ح،,*٠٠٠.

سةوتتم1'
الوس0:ىضضزة ١٣٧٣ا،/U/لاوقم:)لأ(

فقهيةائل معل أجوبة / الطلاب مساعدة الشخ طلب حول جواب اال0وثوعت 

 Vارءن؛رءم؛

.:صدأ
هه

mmms
ءكِونحد

ارقات

ارغرع■

^٦٤^جها 
ماسسمإمآءي<ا 

بم؛؛بم
ق١بمصثمحة'■

■٢طبءائظطرِ;ضءءاسمح ينجقر قِدلف̂ 
ستسمس

مليسميمحمرَ^ bf^iايئقسمنىِ



حةت_1ةمزآمحسمحإسألاي قت|ت 
بمأثآؤمح<هم

Jkvrااتارخ:ه/ما/ 

عقيل،بن الد عبد الشخ الكرم! الأخ جناب حضرة إل إبراهيم بن محمد من 
وبركاته.افه ورخمة عليكم اللام آمي• اممه، سلمه 

منإليه أشرتم وما تضمنه،  ١٠وفهمتا وصل، ٦ أ؟/ ^! jljالكرم حهلكم 
مناسبةحصل ندحرإذا ما افه شاء إن العللبة، من الإخوان حق ق الساعية جهة 

جدابما•فإليكم عنها، ّالتم التي السائل جهة ومن 
أنوالحال عمرومالكه، من اشترى مثلا نيئا أن هي صورتما ■ الأيل السالة 

الن.كوراللك اشرى أنه نيا ذكر الثمن، نيد من عمرو ْللبح أن وبعل" فةيرِ، زيا"ا 
عنورغب مامحلل الحجاز صاصا إن ثم ذلكا، ل توكيله عن الحجاز ل لرجل 

المألة.

ماطتفى هذا للموكل، يكون الثراء فإن الوكالة! أصل نومت، إل وبالنسبة 
مهافليس وشرحهل٦، الإقناع وأما اهمرأْ،، والشرح والمغنيل؛آ رح شل 
النتهىشرح j ثا موافقتها بالتأمل ثفلهر بل للوكيل، يكون الشراء أن عل ؛ا"ل ما

الكبم.والثرح والغني 

بمنحهمالطلاب مساعدة منه  VpLlajjإبراهيم، بن محمل. للشخ يكتب شيخنا كان )١( 
حولالشخ مراسلات انظر ذللث،. حمل وقل• العلم، ءلد-ا عل تعينهم مكافثة 

.٥٣وص الوضع 
وكلي.الدى لفلان اشرمه إل فقال! الثمن، الشتري من ^ ٧١طالب إذا وهي )٢( 

.(٢٢/n) (٣)
(٤)(٢٨٥/١٠)٠

xroi/0) (٥)

.(٤٨٨/r) (٦)



ع ٢٥ج ع هس_'ذ؛
ناسياعليه المحلوف فعل ؤإذا باللملاق، الحالف مسألة وص اكانٍةت المسألة 

كانوحلفه جاهلا أو 

عدموم، جقققه، أحد عن الثانية الرواية عندنا ذلك ق يرجح قاليي 
تولوهو أظهر• وهو ت المريع ل تال الإنصاف ق ذلك وصوب الومع، 
رواةبقدر رواتها إن وقالت ظك، الدين تقي الشيح واختاره ، إسحاق 

واللاممحفنلكم، وافه الثانص. إنهأظهئفول وiالت التفريق، 

)آ/٦٨(.)١( 

لإسحاق:>ةلت (: ١٩٤٩بنراهويه)؛/ أحمدؤإسحاق \م سائل ق الكومج تال )٣( 
يلزمهلا أن أرجو قال: نفعل؟، ني ثم وكدا، كدا يفعل لا أن بالطلاق حلف رجل 
ئساأ.ارتكب ند كان إذا والعتاق، الطلاق س ثيء 

اكاوىالكيمى)ه/؟'ه(.اظر:)٤( 
(.١٤محمؤعفتاوىورمائلم،احته)م\/ انفلر: )٥( 



القيخءسالفيخ4حمالبن |تءث
٢٠ّءءء،ءاءبم  ٩٣

محهأسءط.طء 

عنيزةقاصي الوسة؛  ١٣٧٤ه/؛/ا1تاودخ: الرقم:)٨(
ديتهمالناس يعلموا أل الأئمة وحث التوحيد، الناس تعليم إل الشيخ نوحيه اويموهوع؛ 

ارمارم 

wim
اكخل ا اأراُ؟ا ؛ن هم■ 

ه
التارع.•
ارقات

الرضوع

ظء



منتيمسمحإبرسمأواي٤"^ ٥^ 

عقل،بن العزيز همد بن اض مد ١^؛ الكرم، إل إبرامم بن محمد من 
وبرلكته.اض ورحمة عليكم الثلأم اف. سلمه عنيزة، ئاصي 

البيانبواجب صاحبه عل شض العلم أن تفهم فيك، الله بارك وبعاد• 
أوتوأمثى أقع لثل وإذ ؤ تعالت افه ئال والإرس١د، واكدكير والمتاصحة 

الاستذكر ذلك أهم ومن [، ١٨٧عموان: ]TJ ه ولا0كق!زثهر للنأ;؛ر، لستمحو أوكتب 
بنمحمد الشيخ ومرها بتجديدها قام الم، الدعوة هده من به عليهم الله أنعم بإ 

اثار-يا افه فحا الحمح، عل الله رحمة سعود، آل ونصره وآزره الوهاب، عبد 
دستورهادينية ولاية للناس وكون وجراثيمه، قاذوراته -fI وكسح نجد، من الشرك 
علالناس وحث ذللن<، ي المذاكرة وعليكم علينا فالواجب المهلهر، والثرع القرآن 

غافلهم.وتنبيه جاهلهم وتعليم الل-ين، بيذا اكملث، 
أوقاتكمن وقتا تمن أن عليه افه ولاك ما عن مؤولا بصمتاك وعليك 

وكذلكيتيسر، بإ علميه وتتكلم التوحيد، كتاب ق عليك يقرأ الوق، ق فيه نحالس 
وشروطالأصول، ثلاثة محتصر بتعليم عمللئ، محل ق مجد إمام كل عل نحرض 
عنونحن*يرهم ونواقفه، الوضوء وفروض ومبهللأما وواجباما وأركاما الصلاة 

علالمحافهلة عل وتحثهم الحرمات، وسائر وغره الريا س المحرمة المعاملات 
.٢١اكناعات إل والبادرة الصلوات 

كلته،ؤيعل دينه، ينمر وأن الإسلام، عل ؤإياكم يثبتنا أن المؤول وافه 
٤١٣٧ / ؛ ه/ وبركاته. اممه ورحمة عليكم واللام 

-٥ ٨ صن ل شيخنا جواب وانظر السوق, ق محلسا يعقد فيراهيم ين محمد الشيح كان وقد ( ١ ّ



.خاضفسدمحسماشةوءت  ir :ة
عينةقاصي الوظوذو0ت  ١٣٧٤ا1تاووخ:ا"/اا/ الوقم:)٩(

اشكاب محلة  حولعميل ابن الشيخ من امتفسار عل جواب اكوثوع: 

mmm.
الشيخل ا اإراهمرإ ءن خمد 

ارمارم اد إم 

عدد

,,.,ص..
ارقات...

■■■■ص 

همحرع

ى

لعان



مناضخسدتيإبراياوايإ|و 

دّ_حآسوقاض
اش.سلمه عمل، بن الله عبد السخت الكرم، حفرة إل إبراهيم بن محمد من 

وبركاته.اطه ورحة عليكم اللام 
الأحوالبعض راجعكم أنه فيه ذكرت، الذي حهلا؛ااث، إل وصل فقد وبعدت 

،،المالكية١١الحائزة عل لسل غيبا القرآن حففلوا أثم دعون الذين 
تفيدكم:٢، الصددر >رذا التيعة العلريقة عن واستفصالكم 

همالش الحهة هوقاصي عنمرهم الذي أن اختبارهم ْلريقة ل التقرر أن أولا؛ 
مؤتة.كيم له وليس خفيفا عمل هذا لأن فيها؛ 

القرآنمحففل كونه منها الحائزة، عل التحصل ق قبوي مراعاة من لأبال وثانيا: 
نّروءلبقية «ع الإعلان، بعد حففله فد وكونه وفيهل، بتجويد متقنا غيثا 

الله.شاء إن يعد، فيإ الكإل، عل منوصحها 

عاليكم.واللام بيانه، لزم ما هذا 

عنالقرآن حفثل من لكل :؛ء!قا، صعود المالك تمع ،،_- ١  ٤٣٧ سة -أي السنة هده ق ( ١ ) 
والعرفانالمهى أول تذكرة اننلمر: القاصي. نل من سنه أتى ممن ينال، بأم نلح فلهر 

للتفاصيل.تدكر دون اللازم أجرى أته شيخنا وذكر )ه/خاا(، 
.٦ ٠ ص ل شيخنا حطاب انثلر )٢( 



ت|.تء^^سق
عينةقاصي ال9ظ}ث0: ااتاووخ:ه/'؟/هلأمأا ( ١٠امقم:)

بعتيزةفتحها سعود اللك أمر الش الأيتام مدرسة حول اكوهوع: 
ارمارم اث بم 

حم ارهاا،ِيانمرد; 
ىوّخ..,,بم-ِ.(/ْ،•ا'لآداو;راذ 

اوصسُمافمايس 
انواسورثاسآ 

لأطذق حذ—رة ألس أماهم• سدبن ,ن 
،_نيظ-ثماءزمف،،يم|ى نمسرأب 

غخزُضوت'للأيمو.-كعا اف.زبآ بنجاقا;طأىسّرقا 

،S^LlJdJ^وياكبج.فإ_واناثان-بإركاإك 
نانمإ حم؛الآطبم اإذثق الخبلأ؛،ارناكر.اوامواب 

ااصالآ'ظم_نيني >حرئ هى،ماوطسنتاب 
وايمساكاتحمدادطذٌولم,جط\ ّسرءت,1ر0اف نمصض 

آاغ؛ب'3'؛•؛/T/"؛" دمثاته ر!مطكمورتاوه 

مًمم
دورفيها فتحت التي المتاؤلق ذكر حيث (، ١٧٥)م/ والعرفان النهى أول تذكرة انثلرت )١( 

. ٦٧ص ق الوضع حول شيخنا حطابات وانفلر الأيتام. 



الفيخمحمدين ايثيخ من  قمحِئ •د دتمس 

الوظأف0;ئضمحزة ١٣٧٥ااواولخ:؛آ/مأ/اارقم:)أا( 
أرضنمه موضع وعن عيبا، المم كون عن استفتاء عل جواب ال09ة9عت 

ارحمالرمي الاه ثم 

اكاددخ.ه/أرهلأ^\اْن اامالادارة 
الديةالثئون ءا اف والاثم ^٥;،، 

ااد؛تاتاناءد ورتاة 

اللهسلمه محيل بن الله عبئ الشخ القشيلة محب صل حضمت الى * هم  ١٢ابن سحْد من 
١^١؛الجاربمني _ صكا;،، اكرمءموساك، مد 
مم'انٌ ب المحبح لأري؛بان ١^٥، ويِودم الح_ءالعقرر مميم ا;،، زوجيا عر ادعت الق 
يصممذ*ام هل اسغسارم  ١٠االولد4 تحميل الذكاح من الماة متاصد ؤاصقم ام س فان 

وا'شماللالأ•متما طويلة ة زوجياد مع للمإة اذاض مه-إند لذى ظ — ا,رلأ عقما كون المؤأل 
لفسخا وإدلم>ءنالأدلما ْالارق-اِن وبعد نه حبلن لم ّا ينوحات تزؤحه 

مأا لواتمح با ؤمملم جمة حلتاعلى ل تلن لم صا ث اكلوهد 
Y_i«^؟]، ستأ-؟-;؛، ا الذي رفجصوسالءض الجا ١ ه ربمرّْأأني لخطاكم اللحق لموان ا اما 

الأن، Uo;آمح الذي والماي ءيْا؛عد وايخمج الوجود الخل تمره ثمين ث -نمماثة لدة 
مجنا م؛يبق لمن الائضالذكوره تصير من المح محالخاهر — الخ للساسن  ٥٠سبااتءا

أساءتالمرساإسر,ّثاووءخاكاي الخ، هذا ناكاخإد' _انني لأمسن_الأءو، 
الةاتممإث،الذمرتومايعودعلى ^ ٧١ثك\ذ ب بالقق اس عر ممايعود الك j واثباه 

ال؛جرلأثاذفسش القد٠عالمتآجرلمر.الأش, ان الوءجر_اكا;ى ضود نمحميل 
ُتاإتٌرٌإص دفالأ؛الخرسواسمش--اءا وان 

١ْ ة الله ورحمت 'اص(روالأمحميم ط؛ 4 المتأحرلأه_سء ثمان الإأل 



ءةت_1|جخسمحإبرصآلك قآ1|ت„_ 
٦^١^أق بمب 

ارقم:خ؛ا
اكارخ:؛آ/م/هيماه

٢الرممات: 

عقل،بن اف عبد الشخ! الفضيلة، صاحب حضرة إل إبراميم بن محمد من 
اهسالمه 

وبركاته.افه ورحة عليكم اللام بعد 
علادمت، اض المرأة ق  ٢١الحاري ١ ٢ ق ، ٤٢٨رقم: اسفتاءكم إل إشارة 

عقيم...إلخ:أنه زوجها 
أهممن فإن عيب، أنه فيه الصحيح أن ييب لا الولادة عدم وهو فالعقم 

الولد.تحصيل الكاح من المرأة مقاصد وأعظم 
لأ؟تأم عقإ، يكون السؤال صورة ق ذكر ما هل استفساركم أما 

ذلك،إل وانضم عرفا، ؤلويلة مدة زوجها *ع للمرأة مفى إذا أنه يظهر قاليي 
أولادلهن ولد غمْ وتزوجن قارتهن وبعدما منه، بحلن ب نلها بزوجات تزوجه 

اه•وعالم بصيرة عل دحلت تكن لي ما كله وهدا الفسخ، فلها 

الخلبخصوص ١^٢٢، ١ ٥ ل ، ٤٣٥رقم: لخطابكم الملحق الموال أما 
عمجوما الموجود الخل نمرة منة؛؛؛٠؛;؛، خمإتة لمدة مقفب,، رجل استأجره الذي 

إلحت٠ * . لالمسدين عامة سيالة ممه منه يمج الذي والساقي بمد، فيإ 
لأمرين؛مساكن فيها يبني لن المذكورة الأرض تصم مجن المتع فالظاهر 

.٦١صن ق سإحته إل شيخنا رسالة انظر ( ١ ) 
انفلرْفيص؛^)'أ(



،،،ئ"هتيةضامحسدمحإمحصالض هِيمةو 
البرسملزراعة المالح ا،لوصع من النخل هدا إخلاء ذلك ل أن الأول؛ 

عليعود وما الغلة، وكإل فيه يالرغثة النخل عل بمود مما ذلك وأشباه والخضر 
الوجر.مقصود تحصيل الذكور للإلك السقاية 

والأرضلامتغلاله الشجر سقي عل إلا ليس المستأجر مع العقد أن الثال؛ 
كإ— العقد من بأجشي التصرف أما والحرث، يالغرس إلا يتصرف لا وأن له، تابعة 

اضورحة عليكم والسلام ظهر• ما هادا يملكه، لا المستأجر فإن — الموال ورة صل 
٢•وئركات٠أ 

\rUo/r/yo

/٧٧(.A)j(،١٦٦/١امملرفتاوىّماحه)٠ :١( 



ج|ه|
ااوظلغ0:قاضصة ١٣٧٥'أاا/\،/اإت1ووخ:

الإفتاءدار ق عضوا تعيينه عل سعود الملك بموافقة عقيل ابن الشيح إبلاغ اكوهوع• 

ض

............■ ارم.ابع' أكيخ jT،؛ ١^١٠٠ين مد 

ثج§ققة



٩٦٥الرنم: 
اكارخ:آا/ح/هماماا

بنالُزيز مد بن اض همد الش؛خت الكرم، حضرة إل إبراهيم بن محمد من 
اض.سالمه عقيل، 

وبركاته.الله ورحة عليكم السلام 

عنيزة،يضاء ق الضجر من به أت ما عرفنا يل حيث فيلثج، الله بارك وبعل• 
قعندنا عضوا تكون أن اطه~ —ايلم المالك، من طلبنا فقل. القضاء، من هربلث، وعلمنا 

معالومية.عل لتكونوا يذلك، أثعرناكم للواغ وبيانا ذلك،، إل فأجابتا الإفتاء، دار 
)الختم(١  ٣٧٠/٨/١٢لزم؛يانه،واللأمطيكملاا. ما هذا 

٠.٧ ص ل ثيخنا انظرجواب، !١( 



منمسدتيإبرساوص
عشزةقاضى  ١١٠٧٥ااتاووخ:ها/خ/ (١١٠الوقم:)

الشيخمن موجهة صهتة أمثلة عل أجوية ال<وهوعت 

الخراب^
مثلانلزيد ثوابه ناؤيا وقفا وتف تن ~ ١ 

بجوازالثواب ل آخر شخص إدخال ق العلم أهل من أحد كلام نحضرق فلا 
ذلكإمحللاق ومثله له، الثواب أن الأول قصده لأن ذللث، الغ؛ ظهر والذي مخ، أد 

لزيدنواْ إذا وكدا لصاحبها، تكون أن العبادارث، ثواب أصل إذ ه، لتفيكون لأنه 
ذللثؤ.ثواب ؤ، له شريكا يكون آخر شخص به يلحق أن بحوز لا فانه 

تالوقف أصل j ريذكروا الريع ل آخرين إدخال وأما 
وهوأيماوهوواضح، اطه، رحمهم العل،اء، ، iijjijصرح وتد جائز، غثر فهذا 

والمفهوم،الدلالة ق ، ilJdjيريدون الثارع. كنص الواثق نص قولهم! تحت، داخل 
والخروج.والدخول 

زمنق ولائما وشرؤل صحته، يمفى لا حاملا؛ السعة البقرة كون شرط ٢" 
المائةعن الولادة تأحرمحت، ؤإذا العمد، يعلل لا ولكن صحح، غم وكدا كدا 

فإنالعادة، عن يجرج ممرا تأخرا حملها ق البقرة لتللث، سإه الذي الشهر إل بالنسبة 
الصفةلفقد تتزيلأ الرد وبتن الصفة، تللث، فقد أرش وله الإمساك بين يجير الشري 

ذللث،.ق العست، منزلة 

الرداحتار إذا يدْ تحت، بقائها مدة البقرة تللث، عل صرفه الذي العلف وأما 
لوالبقرة تللث، أن معلوم فإنه ، بالفمازرا لحديث،I المثاري؛ مال ق فإنه 

كلاهماوالحراب والمنال ، ٦٩ص ق انفلره مماحتم، إل شيخا وجهه سؤال عن )١( 
(.)آ/١٧ورسائلماحته فتاوى منمحمؤع منقولان 

والمائي(، ١٢٨٥)والترمذي (، ١٠٥٠٨)داود وأبو (، ٢٤٢٢٤)أحد أحرجه )٢( 
(.١١٠١)٥ الإرواء ق الألبان وحنه (، ٢٢ ٤٦٠)ماجة وابن ٤(، ٤  ٩٥)



مناثغمسمحإبرسمآواصهض_أ1§"ت 
ثبوتالمتقي العقد لصحة المشتري، صإن أي صإته؛ من قاما المدة نالك، ق ماست، 

المالكية.

بلمعيبة، بها الرصا وجه عل لا السالعة ق نصرنه أن المشتري قول يقبل ~ ٣ 
لرأو يفعل فلم ذللت، عل الإشهاد أمكه مواء بيمينه، بالأرش إمساكها وجه عل 

اك1قثالحرء ل  ٨٤صن العنقري اممه عبد الشخ حاثية ق جاء وقد ذللث،، يمكنه 
عل.بن ماليإن ت قاله بالأرثن، الرجؤع ناؤيا تصرف إذا بيمينه قوله قبول النلماهر 

(.١٣٧٥\إ^إ j:0)صإف\^٣إ





عوج؛وخضامحعسمحإمسآوامح 

ضاثال؛ياض
١٠ ٩٣الرقم: 

١٣٧٦انلخ;ها/ا//

العزيزعبد ين الله عيد الخ• فصيلة ا،لكرم حصرة إل إيراهيم بن محمد من 
الاله.سالمه عقيل، بن 

وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

،الفلهران فضاء ق تعيينكم الله— —حففله الملك جلالة رأى فمد ويعد: 
جلالةأمر وقد وأؤليعوا، واسمعوا بالله، استعينوا فعليه ذلك، أبلغكم أن وأمرق 

مدلأ،،من متعطل الفلهران لأن مريحا؛ الفلهران إل توجهكم يكون أن الللث، 
ءاليكملم.)امحإ(واللام 

الخنوب•نلهران غر وص اليمام، من قرية وص الثرنة، باكلقة الواقعة )١( 
عبيد-بن الشيخٌليءلن عن محكمتها رئامحة شغرت حيحح )٢( 
اءتالر،الشيخ وأن (، ٢٥٦)ا/ق ذلك ذكر وتقدم ، ٧١ص ق شيخا جواب امملر )م 

الحقل•إبرامم بن عث،ان الشح؛ بدله وتجن 



ء ١٠ءأ القيخءح4دبن القيخ من 
 Nأت ا
س:؛؛هعدنءصالآء،لتء1 

عفوالإفتاال9هغ0;  ١٣٧٦ا/»'أا/• ااتاو[وخ:ااروم:)ه^

الأفلاجقاصي مع العجالن قضية ل للتحقيق للأفلاج الشيخ انتداب لله9ه9ع؛ 

ض

ألش■خلراهن،إآل كدءت 

ى NX ■• إم
۶ .^١٧٩أم.ع. 

..... ...حا* التوابع• 

ذكفي)ا/؟هآ(.انثلرتفصيل 



؛٤٤١؛|أ مزاضحءسبجإبرايآلاي 
SV ،ء؛هءأ،،؛؛-

الإفتاءعضو ااوظوغ0:  ١٣٧٦/١٢/١التاللخ: الوقم;)ا*ا(

الرمدالعزيز عد والم عقل اين خ للالفتوى سناد إا  حولاكوهوع: 

••ارم 
■اكارع 

اتوايع.

تإثمرمإيبم

الشيخا؛راهأبمآل قمحيثن 

٠٠
ا



إلِ السيخ إبراهيمآJ سيدبن القيخ من 

ث—حآقآمحاهم

بنالرين عبد بن اف عبد الشيح: ادكرم حضرة إل إبرامم بن محمد من 
افه.سالمه عقيل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم الملام 
فيهافتظرون دبنية مسألة و امتنماء إليكم ورد إذا فيك، اش بارك وبعد: 

وتوقعفيها وتفتي وحدك فيها تنظر أو رشيد، ابن العزيز عبد والشح أننن، مشركا 
ذلكق ومحرص ينفك، ابواب 

١٣٧٦/ ١ ١ Y/ ٤ عليكم. واللام الخثر، فيه لما الحميع اض وفق 

ا؛نءقيل:بي:الشيخ كب 

أنهرأى لما مكة، من الخْلاب هدا له أرمل إبراهيم ين محمد الشيخ أن شيخنا يكر 
الشيحكان هل شيخنا: سألت ولما السالمين. مصالح نململ من وخثى هناك محيتعْلل 

أعرفولا الفتوى، مسألة و متشددا كان قال:»الشيح بل.لائ>؟، يأذن إبراهيم ن محمد 
ةلُ•ْن بذلك إذنا أعش أنه 



ء ٤٣_■ ْخالقيخسدمحإسآوامحقق|ت
1ت.صسسء^٠٥£، 

ااوهس:ضالإظ1اتاورخ:آا/ّا/ا،لإم>ا (١٧قم:)الو 
اللطفعبد الشيخ أحيه بيت إل باز ابن الشيح رفقة الخصور ؤللب الهوهوع: 

عنهاتقرير ؤاعقتاء ا،لعارف وزارة ق التعليم وأنفلمة ومناهج مقررات لاستعراض 

<ماستم

أطأصالبمهب 
نجدروابمهنما. لُغىلريي 

■٥••■-•••■■•■•بم-إبمع•ارتم 
اتا,

القنوعات

فا سلمه باسينبانميغينءشسسل لشئ ا لمم ا حضرة لى ا هم ما ا حمدين بمن 

ا}شخالأخ محفيلة لدى حضويكر تمتمفب ؤثعد ٠ نه ويمك ه للا ئحمه عيب لأم الم

ّت،ضْشإ ستعرا ا ي فضيلته •ع ر يا لعنينين ا عبد رش،خ وا تم ا م شتما لا ييتد ي للهطيف ا عيد 

اعليهم ي٠لأخإا نمير ،٢^١^ تر ونيته مإءت تها وماء ؤف لمعا ا ؤغإرة ى كعلم ا نشت إ هج وما 

اًالعشنمءإيفماJصلأة صدا الشخ يستاالأخ للغءئشاك!4اراس جتياع لا ١ ؤيكون دة U ة د ْا 

؟؟؟?لله ؤالملأمعلئإولآ٠قا ٠ ؤيمضاه حبه لط واياكم يله وتمثلناا «ه«تم صن تخلصوا حش ليلة ل كس 

هطحا للأ سليف ا عيد لشخ ا الأخ لقضيله ٢؛^ 

(.٢٦٧/١تقدمضيلذكفي):١( 



ع؛ءءآمءء0؛اءو'* 
r MU سم،ايسدبيىإبوصآواص

الإفتاءعضو ااوظلث0:  ١٣٨٣ /A^:_ (١٨الوقم:)

هاملأمر للتيت عميل ابن الشيخ حضور طال اا0وهوعت 

بالخدماال؛د

اسهس مم 

محِ

ا'هاءا

انيهصال/حمإاد« ئءس.

الهم

مص
دثنمحسا

^٦٩٤-.دسينامإبرحم,ضاصا 
م—٠٥بمد M؛؛، م ا،ءيا ضئؤ ،؛،•ل بمد *  ٠٥؛، ٠٠« الاااوادمنيضءاد

اوءادلم/د/مس1ئهاهِ سسدد*ي |دس !_* 

ىزرا' ^ ٤٣١ا
حَمَمم ،٢ 

ئبجضَبم■ َ ٢
ئ،تيءكءممر' م ١
'•ءُِإامنم  ه
ءأََغتمأج' ٦
نحقر'ىَِ م لإ 

ئ
 V. ِمحفيِء

لدتء1ّتي\\ 
'ممما"'!٠١ 

اربحبممأمآ0 ١٩
 r<اء>،_ِِ

بام؛<بم

V لملييلء١١
ا\

م

V؛

ء»ا

 'َ■'َ

َسى م •،/ 
ٌ/همثذ-م 
مزممم؟ ََ 

ُمص-با  ٢٢

أصفاغ ص ؟
متصم ٢ ٥ 

ثمحيمحض





نمءسمقسم1تت!11!
( ٢٠قم:) jll عفوالإفتاء; ااوظو00 ١٣٨٦ا/و/ااتاولخ:ة

الطسةمشاعره عل وشكره ليته، ق وي الذي الحادث حول الشح حلمانة اليبموتقوع؛ 

ليإقأص
منمِ----ساا؛aةاعتةاكAنة 

ص,غداجم
ايديأصعتىورضصا»بمهواس 

—مم آ ' ُجتم^ ٥^^

لمنءامثق(طبم
صء



ذلآؤحا_ر|ِيّسمحمحسآلامح هت_تةفت 
ثج\قاؤتياض

بنالعزيز عبد بن اض عبد فضيلة حفرة إل إبراهيم بن محمد من 
الحترم.عقل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
وأ-؛جالسرور، غاية ومحزنا ، ا"مه ٩! ا 0 ت ق ا،لورخ حهلا؛كم تلقينا 

ماقمن نقمته ما عل وسكركم حن، شعور ومن لهلفا من حواه بإ نفوسنا 
ءلي؛ة•وتمنيالت، ودءوا>تا 

أعفلم،يكن لر إذ سبحانه لله فالحمد بيتنا، ق وقع الذي الحادث ويمتامحبة 
كلوعنكم عنا بمرفج أن سبحانه وناله وسلم، لهلم، إذ جلاله جل له والشكر 

مكروه.كل وعنكم عنا ويدفع سوء، 

،الاس١٢٢عبد الشيخ والأخ وأبناءه، الأولاد، سلاما وبالغوا هدا 
)الختم(علكم٠ والسلام ويعلمون، بخير، السائح الإحوة ولدينا والسايخ، 

انظر0وصهح,)ا(
.٣٣٣صى ق ثسخنا ْع ومراسلاته ترحمته انظر محمد، الشيخ أحو )٢( 





؛I؛3Eق:ثأ§أ:_اذض^سم 
الخرجااوظدث0:نانحى  ١٣٦٦قمان التاريخ: ااوقم:)ا( 

نجرانففاء من الامحتعفاء ل اءال.ة المطل 1ل0وهو<عت 

ي>آضآييآهم>مءءك بَ 

بنإبراهمم بن محمد السٍخت الوقور، الفاصل ووالدنا، شيخنا حناب إل 
اش.حفظه اللطيف، عبد 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم ملام 

نتوجهبأن العهد ول أمر عن وبلغنا بالكتب، الشايقى امتلحقنا وبعدت 
أننيتعلم وأنت، الكلأفة، من حرا منا وبئر حدا، علينا ثى أمر وهدا لنجران، 
إليهألتجئ من ل ولا ل، والدا إلا أعدك ولا عليكم، ومحوب ومنسوب ولدكم، 

أنت.ثم اض إلا 
].....[٠١٠.

منيالفكاك تم اممه عل ندحلمك الماصي العام من أنتي وتعلم 
الغفلةبدار الإئامة طول من عدمت الّمح، ٌعلوماق وبثقية .'دض فرارا، اليمن 

وشرحأمحرك، اممه فك يفكاكي، السسسح الأويج~ صرت""حففلك حتى والإعراخى، 
عئؤيثق السن، كبثرة ووالدة صغار وأولاد يعايلة قدمتر أنا والأن صدرك، 
والأنضري، قائم أو كامحب لهم ولا وحدهم، وتركهم نجران، إل نقلهم وعليهم 

ثمبافه ظني وقوي ومؤمل منلث،، ثم اف من وراجي عليلثا، نم اش عل داحل أنا 
منومتمكن مقتدر الحمد— —وفه لأنك الشباك، هذه من يفكاك ل بب، تأن بك،، 

ثمالله إل إلا السائل هده بمثل يرجعون لا دومم ومن عهده وول والإمام ذللتا، 
ضري،رجلا لهم تفوكر أن بايله فأسألك القصود، تبير لهم منكم ؤإثارة إليلث،، 

حال.فت.كالئات عدة )١( 

عريش•أي، قضاء من أي• ( ٢١



_ح'و|ى'سصألالفيح 
وأصليديك، ين أقرأ أكون وأن ُالعافاة، ل نسيب وأن ، لا أو سألوك سواء 

وتكميلالعالم طلب من الاصية المن ق قام قد ما شعث وألإ خلفك، 
قويهليل بك، النفع يعم وأن كنت،، أينإ مباركا محعاللئح أن أسأل واه درومي، 

لام.والمحفظكم، وافه إخوانك،. وسائر وأنجاللثط، بقائلث، 
عقلبن اض عيد 

إبراهيمبن محمل. الميخ كتب، وقد وابتسم. تعج.س، الوصع هل.ا :؛فنل؛هقه سيخنا قرأ لما 
المخ؛ل.ل، هاصمن محمى وقد الموصؤع، حول معود الأمم العهد لول خ3لابا 

يخطاب،يعلم لر أنه شيخا قول جرة الم قل وتميم . ٦٢ص ل انظره عميل. ابن 
•؛هنلققد.وفاته، بعد إلا إبراهيم بن محمد المخ 



>ث٥ ؟؛٠١ ' القيخ صدبن السيخ إلى 
د-حسغ،

عينةقاصي الوظيثة:  ٨١٣٧٠ التاويخ;1م  ص•)؟(

العلاجلغرض مصر ٍ،  اكان لما إبراهيم بن محمد للشيخ ، محنائاكوهوع: 

ِبمأقامحمح
الشخبن إبرامم الشخ بن محمد الوقورت الشيخ ووالدنا، شيخنا لحضرة 

الدارينق وبلغه أسقامه، وشفى مقامه، اش أعل الشخ، ال اللطيف، عبد 
مرامه.

وبركاته.افه ورحمة عليكم سلام 
وصالتيوأته أنبيائه، حاتم عل وأمحلم وأصل ال؛ة، إليكم فاحمد يعدت أما 

مصروصولكم نبأ من تضمنه بإ الخاطر ومر ، ١  ٠٣٧ صفر ٢ ٠ الورخ! كتابكم 
افه—بشركم وبثرتمونا والعلاج، وابتدائه؛الكثف، إليكم الدكتور ومحيء بالسلامة، 

حقةلازمها ومن العالخة، لخفة مصر؛ ي إمحامتكم تهلول لا أن الأمل أن يالحنة— 
يريناكموأن والأحرة، الدنيا ق العافية يمحك، أن وأسأله ذلك،، اممه فحقق المرض، 

3،ؤمحارك أجلكم، ق يفسح وأن تتعطش، وأكاد تتلهفا أنفس إل ؤيردكم يختر، 
وعقبكم.وعملكم، وعلمكم، عمركم، 

يشغلما مهمتكم ق إذ عليكم، الإبقاء إلا الكاتبة ابتداء من يمنعني وإ هاوا 
رغمللودلع، بكم الاجتاع عدم عن الاعتدار الخاطر ففي ؤإلأ غرها، عن مثلكم 
يلبإحوانكم بالكتابة عنايتكم ولكن الإخوان، من وحملة أنا مبكرا بيتكم إل محنتي 

أينإمباركا مححلكج أن اممه وعى موقع، أكبر لها صحتكم عن وتطمئنهم أولادكم 
اجتمعأنه عندنا شيع فد كا ، القصيمي أمثال، والقالط الحال، يلمان فتدعو كنت،، 
يكثثرفليس صحيح ذكر ما كان فإن عنها، فرجع أغلاله، ق أغلاطه له وبينتم بكم، 

.١٢وص انظرْ )١( 
.٠٢٨ ص ق الأغلال، ىا؛ه وعل عليه ١^١١٢ انفلر القصيمي. عل بن اممه عبد أي: )٢( 



إشامخسدتيإبوايآلاشخ

■الله إساء موانينكم، ل وهو منكم، 

حيدر،ابن حموصاث وحوياكم، والأنجال نفك سلامنا لزم، ما هذا 
العيالعندنا ومن والإحوان، المشايخ من علميه اللام منا ترون ممن بكم يتصل ومن 

واللام.محففلمكم، وافه إبراهيم، والابن ؤإخوانكم الحكمة ق ؤإخواننا 
Y/Yn/عبدافهبنعقيل ١٣٧٠

٠صحح٠ غم الخبر أن ٠حلهر شيخنات ثال 



I20C""أ>صّمح؛سماتي ثص' 
عنيزةقاضى ؛ dxjijhالو ١٣٧٢ا/ا،/التاودج: الوفم:)م

كىمساعدته خ ومحللوالعللبة المروس بأحوال( شيخ 
المعهدوعن الجد ترميم عن أحبار / لهم راتبا ِاء 

ال9ْضعتإ-تحارا

إم3، العهد ول 

بنإيراهم بن محمد الخ* الوقور، الفاصل ووالدنا، مخنا حنابا إل 
اش.حففله الالطمح، عبد 

وبركاته.الله ورحمة عاليكم ملام 

وآلهمحي تينا عل اليا ممصليا هو، إلا لاإله الذي اللص فأحميإلياكم بعد: أما 
ذنوبهوعفريت، وقامه، صامه ممن الله حعالكم الصيام، مهر يبلؤغ وأهنيكم وصحبه، 

ءديل.هأعواما عليكم وأعاده الرحمن، بجائزة وحاز المران، من فيه واعتق وآثامه، 
المسلمان.ؤإحواننا ؤإيانا عمله، وحن عمره ل هلل فيمن معيدة، محليبة ياة حق 

بأننخركم بالتقصبمر، اعراق فع ابنكم، أحوال عن بالسؤال تفضلتم ؤإن 
علوالقرايايت، الهلاقة، حب نمثيها القضايا وكرمه، افه قفل من تسركم الأمور 
ثيءأقل لم فليس يرغيهم، ما لقلة أقل؛ والرغة قليل، والهللبة الشهر، قيل العادة 

ثم؛لئ،بالله وهذه عندهم، من يشرونه ما إلا الصغار الكتب، ولا حتى به، يتعاونون 
ثيءترتسبا ق العهل* ول عند لهم تبحثون لعلكم المسالمان، أيا يا بل العزيز عبد أبا يا 

تكونمصلحة فيه ومحصل الله، ؤيقنعهمإنشاء الهللبة، أصغر مثل بريدة مالية ق لهم 
العيد،بعد نزوركم فرصة ٧ يتهيأ وعسى الحميدة، آثاركم ومن وازينكم مل 

اممهإنشاء مشافهة، يه يتعلق وما البحث، هدا تكميل ؤيكون 

الخلوةق وذللث، حرابإ، الحامع مسجد موحر ق حصل رجمتا شهر وق 
الانتهاء.علوملث، الأن وهم وعمروها، فهذ*موها ومصباحها، 

ّيأق.ذلكك،ا حصل وقد ؛١( 



ج1^س^محلأرامحم؛لاص 
فهوالمعهد إلا اختارهم، عند لنا ظهر ما حب متتفلمة بطرفنا والمدارس 

نيئا.رأينا ولا ورفقته، العارف مدير محيء من فائادة محمل أن وظننا متاخر، 

الطلبة،س ؤإخواننا والإخوة الأولاد سلامي إقراء مع بيانه، لزم ما هذا 
واللام.محففلكم، وافه والإخوان، والأولان. الوالد س لكم هو كا 

١٣٧٢ا/بم/

قالمعارف مديرية مدير ماغ، ابن محمد الشح أنشأها التي العلمية العاهد أحد وهو ( ر١ 
للشحالتاح العلمي عنيزة معهد غثر وهو ه،  ١٣٦٦منة افتتاحه وكان الودّتا، ذلك 
ه.١  ٣٧٣عام بعنيزة افتتح الدى إبراهيم بن محمل. 

قشيخنا ْع ومراسلاته ترحمته انفلر ماغ. بن العزيز عبد بن محمل• ١^؛،؛؛! وهو )٢( 
ّص١٢٦





قتءت
محنةقاض ااوظدث0:  ١٣٧٤ااتاودخ:م\/أ/ااوق0(:)ْ( 

بالطلبةالاعتاء تحديد عل الشيخ شكر اأ09هوع: 
الطلابتحفيز حول اقتراحات / لم ا،لكافآت وصرف 

بنإبراهيم بن محمد الشيخ؛ العلامة الفاصل، وشيخنا والدنا حناب إل 
اف.حففله الشيخ، آل اللهليفا عبد 

وثبعلهاحياتكم، ق يبارك أن المؤول اش وبركاته. النه ورحمة عليكم ملام 
االياركه*اعكم ملكم وسكر ولهلفه، بمعونته ودملمكم سعل.ة، طبه حياة 

ومرنامعلوما، الابن لدى صار شرحكم وكامل الكرم، كتابكم تلقينا يعدم؛ 
العلمطالبة جهة من فتم عث وما أحوالكم، واستقامة صحتكم كإل من تضمنه ما 

المرتب،نيادة ناحية ومن التعليم حن ناحية من تيم الاعتناء تحديد من حصل وما 
سواءحولتا، الذين الأحوال لعموم وبلغناْ والله، به، ومررنا به أحطنا فقد 

العامة،الصالحة من فيه لما كلهم؛ الناس ب؛ن أمعناه لا، أو التحاقهم يمكن كانوا 
تطورلم حصل الناس طبقات حمح أن لخيث، مهمتهم، عل الحلم طلبة وتشجع 
الحمدوفه فالأن ضرهم، أو موظفين كانوا مواء مسائلهم، ق وتعديلات ونيادات 

حلقاتق ولا العاهد ق لا أ؛الح، أو ضرهم جنس من يتمتون ما العلم لعللمة حصل 
صرناهلأا كتاياكم و؛موحس، كلام، لأحد يقي ولا الحجة، ؛دللث، وقامت، المشائخ، 

١^:الشام قال كا أحد، أشوف، U ولكن وأمثاله، الكلام بمدا الماس ننهض 
فندال لمأفيعلمأف اممه ماأقالهم ئأكثرالاسلأبل 

أحداأرى لا ولكن كنير عل أفتحها حين مح، عثنلأيح إف 

المريدالعقد انفلر: 'آه. ٤٦منة الموق الخزاعي، رنين ين بن دعبل وم؛ 
.(١٣٤/Y)



هسغة
ئ ٥٧القيخ  Jiإبراهيم سهدبن القيخ اثى 

والدارس.ايماهد ق التحقوا الوجه؛ن أكثر حالهم، نحفاك ما حاعتتا خصوصا 
هاJومينامم مع اجيهم، منحلون نحج، ما اجد المأئمة بعض وهناك 

فاحصتهم،٠ الهي؛ةر وجاءت نيا، وعدوا التي رواتهم جهة من صدورهم صائمة 
ولكنيتتظرون، يزالون لا وهم بريدة، ل لأمثالهم وصرف، بأسإئهم، قائمة ورفعت، 

ووصيناوترغيهم، تحضهم مناسبة كل عند نزال ولا الإخوان، من أينا بعد ما 
حتىالبدائع، أهل وكدللث، ؤيرغبوته، يصالح الذي عل البال يلقون الماجد أئمة 

لنزيهمفصلتكم إل معهم نكتب وواعدناهم المر، يمص|اريما لهم ترعنا اننا 
نقومحتى الأسساب، ٠^؛ اف وعسى الإخوان، من أمثالهم مثل المناسب يالمحل 
نستهليعه.بإ فيها وتشارك النافعة الهمة هدْ من يقعلتا 

يليهمق يقرؤون وهم لهم ترتب مؤقتة بمحنة مكافأة للإخوان محمل ولو 
واختبارهمتفقدهم عل وبتحرينا القراءات، ق واجتهادهم لتشاؤلهم سبيا لكانت 

قللتحليم فنع وكأنما بكم، للالتحاق كتمهيد الخهلوة هذه وتكون المناسبات، عند 
علاستمروا إذا حتى إليكم، ثم اش إل الحمح ومرجع المعهد، كمرؤع الرياض 

أهليةفيهم وصار قرووْ، بجا سيْلالون أنمم وعرفوا والاستفادة، التحصيل قراءة 
أنتمأو أنمهم من التقبل ق ذللئ، أمكنهم الرياض، ق بكم للالتحاق 

لباقةفيه أن يرى ولا ه نفمحقر وبعصهم الفر، ث|ا؛ون الوم لأتيم سثالحقوثهم؛ 
لذكرتم ما عل وسنحرص أتم، فنفلركم كل وعل عنهم، والأخذ المثائح مواجهة 
اكقة.وبه تعال الألبم إنشاء كتابكم، 

،والحمولة وأولادهم، ؤإخونكم، الأنجال، سلامنا بكر لزم، ما هذا 
واللام.محففلكم، وافه والإخوان، والأولاد الوالد لدينا من ك،ا والإ-محوان، 

الرياض.من وكانت،أرسالت )١( 
الح،اءة.أي;)٢( 



محإبرسمآلاّزحهت_تةتءهت 
jll )قام:)٦

والتذكرالصيحة الضمن إبرامم بن محمد الشخ -محهناب عل جواب اا>،>؛هوعت 
دلكل والتشاؤل وتعاليمهم الناس تذكر إل الشيخ وتوجيه 

دِجآثآمحمح
إبراهيم.بن محمد الوقور* الشيح ووالدنا، شيخنا الفضيلة، صاحب حضرة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم سلام 
الختام.وحمس شكرها الخمح أونع الإسلام، نعمة الخمح عل افه أدام 
محمدسنا عل ومسالإ مصليا ص، إلا إله لا الذي  ٠٥١إليكم فأحمي بعدت أما 

والخاثر واكدكم١ الصيحة انضمن الكريم، كتابكم وصلي ؤإنه وصحبه، وآله 
حفرنامن عل وقرأناه تأمالناه فقد هنالك، عنها الملة عن لما والمب ذللث<، عل لما 
،وأمرناكنصيحة ^١^، عليه فكتبنا به ازددنا تم والحإعة، الإحوان من 
لكلكتبنا تأثيرها رأينا فليا الخمعة، صلاة بعد الخامع ق الماس عل يقرنها من 

إلالصيحة تبمده عممنا ثم كتابكم، تضمنه مما بأنموذج ومؤذنه مجد إمام 
وحصلجوامعهم، ق يهرأيت، وغرها، كالبداع حولما التي القرى مْلاوءة 

كنن،،أيتإ مباركا افه جعاللث، الذكور، كتابكم ؛___، كثثر نع بسببها الخمد~ ~ولأه 
الذكورة.للنمانح صور ثلايث، برفقه ؤإليكم 

قالمدريس وهي اُبمواب، لمأحثر محببا صاريته الش هي واحدة مسألة بقي 
شهرينحوال الأيام، أغلب ق مستمرة بصورة الأمينار ههلول، صادف فقد وق، ال
سما والماص الخ؛ر، ي  jiثم والملاثة، كالئوم؛ن قليلة أياما إلا الثمي أصحت، ما 

ترصي،بصورة الخلوص نحاول، فازلما القليل، النادر إلا الحضور عل ورغة نتاُل 
.٢٦ص ل انغلرْ )١( 
اظرهافي)ا/«اه(.)٢( 



ذئةسرهذئاي إشاضغءسمحإبرسآو هس_ذه"ف 
بنالرحمن عبد علينا يقرأ العادة، عل السوق ق الاثت؛ن يوم نا وحالاض مهله أن إل 

اش.يسرْ بإ عليه ونتكالم بالتوحيد، ماغ 
ثبعلكمأن التامة وكلعاته العلا وصفاته الخسنى بأمإئه تعال الله وأسأل هدا 

للمسلمين.العامة والمملحة اانني فيه لما توفيقكم ؤيديم ديته، أنصار من ؤإيانا 
واللام.

شيخنا.كاتب، عانع، بن اش، عبد بن الرحن عبد أي: 



||ىاهخسبجسساوايتءتِ 
عنزجقاصي اوظوقambgll :0 ١٣٧٤ا/ااتاورخ;؟آ/• )٧( 

آسآآزآ)أ القرآنلحفظ الملكية الحائزة تشملهم الدين حول ار امتفل<ؤ؛ثو<عت 1 إ

بم>اثاؤثفياهي
٢٧٣عدد: 

اض.حفظه إبرامم، محمدين الفاصل: الشيخ المإحة، صاحي، 

وبركاته.الله ورحة عليكم سلام 

وعافية.محر ل تحبون ومن يجعلكم أن الوول الد 
إثباتويهللبون غيبا، القرآن يجفظون أتم الإخوان يعص راجعنا فقد وبعد• 

معود،المعظم الملك جلالة ما تكرم الش ابائزة عل للتحصل أماتهم 
للقرآن،حافظ لكل عام الأمر هل أولا• منكم؛ نتفهم وأحيبنا ، افه حفظه 

ميثةإل بمتاحون وكيلك الأمر؟، صدور يعد حديد من بمففلونه الدين نحمى أو 
فالأملالمكافئة، عل مشرف الهيثة وهد0 لاختبارهم، ثلاثة أو انمن من مكونة 
والسلأملأآ.يجفغلكم، واه عونكم، ق اف كان نظركم، يقتضيه يا الإفادة 

١٣٧٤/١٠/٢٩

إلتلمعة أم من الرحيم. الرحمن اش ونمه:'بم لث.يخنا، الموجه الأ٠لاب هدا ذلك من )١( 
وبركاته،اه ورحمة عليكم اللام ؛عل• عنيزة• قاصي القاصي، الكرم معادة عنيزة• 

ؤينالالقرآن، حففل يريد من امم بتسجيل عمل. فضيلتكم أن علمت، والتقدير. والتحية 
وأرجوإفادقتركه، عل يصعب، عمل ل لأف اممي، إليلث، أبحثا لنءللث، مالية، مكافأة 

الخاطب،وبركاته. اف ورحمة عليكم والسلام للامتحان، أحضر حتى المحدودة الملءة كم 
ه)التوةتع(»ا١٣٧٤/ ٧/١٦صالحالراهيمبنمحر. ابمكالخلص: 

٠٢٨ص ق الموضع حول إبراهيم محمدبن الشخ حعلاب اننلر )٢( 



إشالقيخمحسبجإبراصآواسأأ|ة|| 
،وسَِخهتسإءسهلءؤ1استتح،ا

ااوظوغ0:قاضصة'اا/ّا/ه؟'؟ا ااأاولخ:ااوق0(:)٨( 
النكاحعيوب من عيبا العقم كون حول استفتاء ال0وهوعت 

وحسر 

iCA نمسم\/يرتم

مؤ؟يِ- جيغي،ألإ(َ، ا خ مخزما 
ناءا f كالم قي؛ىيا ثاثؤك?ادنجا [ آءءث،عضزرب :دءاُّل0 

مَنه ،>؛^ ٠٧٠قشا ء بث َآ ١ ئ؛اما، ى ب محن انم رل>اهرط■؟ لم 
تءازوصمءنمحاثؤؤا6لذ محأوهآ ئعمْ وروحتا ئجا نط 
 i, ن،ضربنؤاخءابمجبا ميل برم ير'َا ذا مأ ٠ تجمياطه

ءءا-؟للؤءنثِؤبخَؤصَب ين 
املإجمم.

ضَ،امرالأن;اك ور/؟، زن هنأ 
منا• رَامو؛رنىنعيرئاب ا؛^٨^٢اصر اذَُإا ثيمرلحمل 

ِبميمحابم؟نح/بم/ْلأب المألمُاثم 
-اهوًجءإمحقص 

٨١



سحسةمح'محة
آضآه أق يسم 

٤٢٨عدد: 

اللطيف،عبد بن إبراهيم بن محمل الثسح؛ الفاصل الفتي، مإحة حفرة 
وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام الله. حفظه 

بأنهزوجها عل ادعت امرأة عن — إليكم الله —أحن فنتتيكم وبعدت 
قبلهاتزوج قد أنه ْع تهل، له يولد لر وأنه بحاله، يعلمها فالم غرها وأنه عقيم، 

أزواجهامن أولاد ذاجاءهما بعده، وتزوجتا قارههإ، نم ستة كم معه ومكثتا امرأت؛ن 
ّعفه؟ ثبوت، ق ماتقولون الأمحرين، 

المخ،•يا شتا التي الكاح عيوب من عيبا بمتر فهل ثبوته، ندرنا ؤإذا 
الثخواختاره ، الخaلابا بن عمر المومن؛ن أمير عن مروى هو ك،ا 

محلهوالشهور كعا لا، أم ما أحمد الإمام وعن اممه، رخمه،ا ١^٣٢، وابن 

الرجلبابت نحت  ١٠٣٤٦برقم؛ ١( ٦ ٢ )آ/ مصنفه ق الرؤاق، همد الإمام أجرج ل١ا 
بنعمر »بعث، قال،: سرين ابن عن أيوب، عن جريج، وابن معمر عن الشم. 

العقيم أنلث، أ-محرما ممال(ت امرأة، تزوجت، فقالرت فأتاه، عاية، العل رجلا الخطاب 
عمرمن يسمع لر سيرين بن ومحمد وحيرها،. فأخيرها نال،ت لا، نال،ت لك؟، يولد 

بانُولو (؛ ٤٦٤)م/ الكيرى الفتاوى ق ئال، حيث تيمية، ابن الإسلام شخ أك،• ، ٢١
يعزل،لا قلنا ولهذا الولي.، ق حقا لها أن للمرأة الخيار بثبوت قولنا فقياس عقيعا الزوج 

بنعمر الؤمن؛زأ أمير عن وروتم، يقضيه، ما أحمد الإمام وعن بإذما، إلا الحرة ءن 
أيفا،.الخطاب. 

(.١٨١اظر:زادالعاد)ه/)٣( 
راقلتخ؛ت يل ما للكوسج ( ١٨٨٧راهويه)؛/بن ولسحاق، أحمد الإمام مساتل ل جاء )٤( 

هنفمن ذا عرف إذا إل أءجسا أحمال: قالي له؟. لا؛ولل. عقيم وهو الرأة يتزوج الرجل 
يغرها،.أن يعه لا لأنه قال،، كإ إسحا3،ت قال، الولد. تريد امرأته عى سن، أن 



^٥٤٠٤إشاهخسدسصاواص 
العمل؟،عاليه والذي سإحتكم لدى أصح وأتبمإ ، ا.التأ-محرين؟ الأصحاب 

واقعة.المالة حيث بعلومكم، ونفع وصدئكم، اف، أرمدكم أفتونا، 
١٣٧٥م / ١ ٢  ٠٢٢١٧^-اف ورحمة علكم واللام 

عنزة^صى عقل، ين اش عيد ابنكم* 

قالعيوب، بابؤ؛ نحت، ( ٣٦٤)م/ الإتن1ع ق الحجاوى أحمد بن موسى الشخ قال، )١، 
قلا الوطء ق حقها لأن لها؛ خيار فلا د-زل، ولا بملآ كان أو ءق؛،ا بان ُولو النكاح؛ 

غايةشرح ل النهى أول مطالم، ل الرحيباق مصعلفى الشيخ أيضا وعلل الإنزال،ا. 
فإنيعلم؛ لا ذللث، .ولأن ا.. ت بقوله للزوجة الفخ سويت، عدم ١(  ٤٦)م/ التهى 
4نهءااا.دلل؛، يتحقق ولا شخ، وهو له يولد نم شاب،، وهو لأحدهم يولد لا رجالا 

ورسائلفتاوى ل الخواب، نفس وانفلر ٣، ١ ص ل إبراهيم بن محمد الشخ جواب انخلر ، ٢١
الشخ)«ا/مآا(بآل، إبراهيم بن محمد الثخ ص،احة 



1فسذهالآ

مميزةقاصي ااتاووخ;ها/مآ/هِاما قم:)٩( الو 
أرضصرة موصؤع حول استفتاء اكوهوع: 

؛م ة ه ط.عسم> 
ِ'سحمحآَْ 

ارارء،انمسمرسمرمنسص/ ت [ 16^،
رحلشءبشلمممهحم_ماٍنمَتاُءِم حمثامحع١ هّ(كاز؛ُصممإ مالم 

بامعٌوسمزالغ ١ ُ'لاى مابعلم ٌ»الغمتم امحزالرًء>> من بسم، 
ِلعاتِإي—لثءرذممءنط ِكِع،»ازالئامحومحزلمسىّبام 

اش؛ُ الده مودر،صه تا ائعإ ممغرء 4ر م' دم"،أ ْغ ص لغ ٠ يعد 
حمثا/غلزمي ١ تامن،نجمحالَ ِلدرثاللبمرا مف ئزءمعمسدل محا 
ر>ءر(العشْلمِن/رسم ة ىِ بيعقا 'إبطدب *ض دصِ؛ ؤءِصا رُ 

ر/ممامحرماق;'جمِبمح لمنا امعرةافمر'ثا 
رضت:ذا ا ضب ء سهث ركآ مِ محا يمن 

ءدمسنمرِاف محادشئَيص\رم ا لما ريرمحرت' - توظ-رر'بى 
^^ثئلادرممت،إءك——ُمحء 
حمصمءمإP م؛فرص طي؛ لر رم حميتض لأ ع النعل صإ 7ىاايمتحا 

بمنعهمآتياأبتٍتر0ث،f مّاألمذ١٢^^' ■ جض.ئض عرم 
Wراكسرر رُ'رر<ا ا ح0ِممنحفي انمرت ر؛سمإءَة ب0إئمم —>،، -

ر/نأكاءشاسمح— ضغيمءهنْمحأمبمع 
محاله ّكاث صم أ،ا/ردضمصا لصءلمافيىِدهم، ماطِبئ ا !؛ صمّ

I)لم_رع إ لا ِمم ه ا؛—r( صج وهما حدنّذقد ا 'غ محنعء م م -
ور;ث؛ِإلعم و/ر' ا ائل ه-مَم،'ز عا تزِا ا لغا' مييمرا بمتث مؤأ -

:0لمكرحمم وا من(ثمفاام م رر'أ م ١  jjJنتراب >تُءن،خ 
ستينسلآم؟ٌ'يا'سم 

٠م ر -^■ -٠^-
كمحئي

ي



\yvo/r/\o:jATo_"ابع 

وحده.فه الحمد 

اض.أيده المملكة، مفتي العلامة• الشخ سإحة لكتاب ملحق 
مدةمحلوله مقضب رجل استأجره السارع، عل وحياله نخل ململثا مسألةت 

نحرجالذي والساقي بعد، فيإ يغرس وما ا،لوجود الخل ثمرة بمثن منة خماية 
حجروفته الم؛ن، للمعامة ميالة مدى بمنزلة بالسارع مارا تفرج اللزا ٌن 

المدةهده وكل المستأجر، عل مشرطها والموجر قديم، من لدلك، معدة ومغامل 
علالتي الحيالة يقطع المستأجر أراد الأمحر وق الأول،، وصعه عل باقي والملك، 
~أءنيالمالكف أهل فمنعه حلويلة، مدة بيوتا صيجعلوما ممن بصرة ؤيوجرها السارع 

حائز،عقد اقاة والماق(، مهو ؤإنإ ملأك ضر المستأجر أن بحجة المؤجر- ورثة 
ؤيدعونالفلروفج، ا-حتلمت، إذا عنه ونحل المستأجر تركه عنيرة ق ملك، من وكم 
السبيل،امهلاع من ونحثون الساقي، مع الماء مرور من يقلل الحيالة تقهلح ن أيضا 

وهوالعلف،، إل الفلاح لحاجة الحيالة قهلعت، إذا تقل الخل رغبة أن أيضا ؤيدعون 
منعهلهم فهل بملكهم، الحديثا عدم وقصدهم الحيالة، ق إلا ويكثر يهليمجسا لا 
مثلالبيوت،- أجرة -أعني الصرة من مهإ يستحقون فهل يمنعوه لر ؤإن لا؟، أم 

الحيالةهده ق لهم وليس لأّيءا ملكهم، ينع لأ"اا أكثر، أو أفل أو الخل مهم 
قوهي السجد، لصوام صاعا عشر ائتي صرة الالكا أقصى ؤ، ؤإنإ صرة، 

لأتبمارغبة المسإة حاصرة نقود أحد من منحه لهم هل كيلك،، حاصة أؤيرصة 
لأنجويين؛ مأ أفتونا أيضا؟، الرغبة من سهإ يستحقون أو الصرة، من ستقلل 

أرضزراعية•أي؛ )١، 
صغر.ماء حوض اللزا؛ )٢( 
الماء.مقاس المدى: )٣( 

أرض.تصغر )٤( 



^ااقيغح.س|
قفله،من وأثايكم بعلومكم اش نئع فتواكم، عل متوقف فيها والست، واقعة، المسألة 

١٣٧٥م/ ا/ ٥ اغ ورحمة علكم واللام 
عقلبن اف همد 

١.٣ ص ل إبرامم بن محمد الشخ جواب انظر 



۶٠٠إشامةسسمحإمصآوامح ءق  ٠٦٥٤
ااي؛ظوث0:ناصيمحيزة ١٣٧٥ا/v/ااتاورخ:ْ ااوك<(ت)«ا( 
منبتوجيه عميل ابن الشيح ومعي للأيتام مدرسة فتح حول الم،هوعت 

واطلدرّينوالدير الطلية إمحاد ق إبرامم بن محمد الشيح 

اللطيف،عبد بن إبراهيم بن محمد المالكة، مفتي العلامة، الشيح مإحة 
اض.حفغله 

الكرمبكتابكم تشرفنا فقد وبعدت وبركانه. اممه ورحمة عليكم ملام 
أننالحقيقة فا الأيتام، مدرمحة جهة من تضمنه ما وفهمنا ، رءم!آ"ه ، ٧٥و/م/ 
إشرافكم؛وتحت، نقلنكم عل جعلها وكإلها الملك، جلالة من المبمرة بأال.ه مررنا 

أفضلحميحا افه فجراكم النافعة، العلوم وتعليمهم الدينية، تربيتهم عل للاطمثتان 
الحسنين.أجر يضح لا وافه الإحسان، هدا عل الحزاء 

ذللث،ْع ولكن والالتحاق، الدخول ق الناس ورغبتا للعموم، أعلنا وقد 
وتلمت،استوجرئت، قد دارها أن مع الأن، إل الدخول يهللب أحد ن قدم ما 

منونحنا نبحنا نزال ولا الوجر، عل المشروطة التحسيثاُت، وكمالت، أجرتبما، 

البياعقاصي حيياق الالصالح محمد الشخ للأخ وكتبنا عليها، بنا اتصل 
الملاحيةفيه ممن أحد عندنا تحصل إذا ونحركم يدلالث،ل^، حماعته لإشعار 

.٣٠ص ق انذلرْ )ا(
المللث،جلالة عليه عزم ما حافتكم غر الرحيم. الرحمن الذ اريم شيخنات خطاب، ونص )٢( 

القريبةالقرى وأيتام أيتامها لتضم عنيزة، ل للأيتام دار فح من اف~ وفقه ~ معود 
الريبةلهم سيحصل ك،ا والكن، واللبس والشرب، الآكل تام؛ن لهم وسيحصل منها، 

وهيلأسي،ا ودنياهم، ديتهم أمور j( تنفعهم ما وتعليمهم وأبداتمم، لعقولهم النافعة 
عنابالنيابة محت،، يا فأنتم اش، حففله إبراهيم، بن محمل. شيخنا الكيثر، يالشغ متوطة 

تقيدونببما الالتحاق أراد ومن هن.ا، كتابنا عليهم وتقروون خماعتكم؛دللث،، تبلغون 
منؤإياكم وجعلنا فيكم، الذ بارك الدرّة، مجل ق لأجاله به رتفيدوننا اسمه، 



_سةُوقةإشاصصدمحابرٍآوي 
العلومومبادئ القرآن قراءة بجيد ممن للتعليم بملح من وكيلك ، لإدارتبما 
عنلكم ذكرنا ما يأساب لكن الشرومحل، فيه تتوفر من عن نبحث فوف الدينية، 

البائرةق متكم جواب يأتينا حش ثيء عل استعجلنا ما ؤللأب وجود عدم 
والسلام.تعال. الله إنشاء باللازم، نقوم جوابكم يأق وعندما أوالتأل، 

عملبن اف همد 

٠. ١٣٧٥ا/"Y/ ٤ وبركال. اض ورخمة عليكم واللام المروالتقوى، عل التعاونض 
علالكلام وانفلر العويل. محمد بن العزيز عيد الشخ؛ هو لها مديرا أصبح والذي '١، 

(.٥٩)؛/ ل شيخنا •ع مراسلاته ل ذلك 



ا؟بءء
محسمحامسمآوامحكضه

محيزةقاضى الوظيضه:  ١٣٧٥ص:  الأ.ك<<:)اا(
والبيؤعالوقف ل مواضيع حول استفتاء ال<ر،هوع: 

اق.حفظه إبراهيم، ين محمد الشخ العلامة! اكي مإحة 
وبعدإطيبة• مباركة اض عند من نجية دبركاته، افه ورّهمة عليكم اللام 

بعدثم مصرفه، وعقن منجزا وقفا وقفا رجل عن إليكم~ اممه ~أحن فنتفتيكم 
تنافيه،نيادة فيه والحق فيه، يدحل لر ممن بعضا الوقف ذلك، ثواب ل شرك ذللث، 

أوكلها الأمحرة تصرفاته تصح فهل خارجين، أناسا الرع استحقاق ق وأدخل 
الأخ؛رة.تصرفاته ق عارضوا أولا عليهم الوقوف لأن الإفادة؛ نرحوكم بعضها؟، 

نممدة، سه وأخدُت، التاسع، النهر ق داغ أما بنرمحل بقرة اشترى رجل وعن 
^ابأن البائع عل فادعى المدة، نجاوزين، لأما صغره ق أو خملها وجود ل تثكلث، 

يومالتاسع ق أما متأكد أنا الباغ! فقال الأرش. أو الرد وست، الثمن ينقص فقل• 
إلاعندي ما فقال: قوله، تئييتا خصمه فسأله عترك، قيء اعتراها أنه فربإ أبيعها، 

فأجابه:مصرق. ل وتضمن المشتري: فقال بقرق. عل أورد يميني نبي كان إن افه، 
الباثععل يردها أو بالأرش، إمساكها للمشتري فهل ماللئ،• عل تمرق أنت، 

٠أحورين؟.أفتونا الصلح، يقبلا لر إذا منهإ كلأ يلزم وماذا ممرفه، ؤيضمنه 
ولاالباع يباغ أن فبل ببما فتصرف عيبا، بها فوجد سلمه اشترى رجل وعن 

خياره،يضل تصرفه أن البائع فادعى بالأرض، إمساكها قصالي وقال: الحاكم، 
منوجوده حال بتن يفرقا وهل أويمينه؟، بينة إلما أومحاج المشتري، قول يقبل فهل 

عليكموالسلام بعلومكم؟. ونفع افه، أنابكم أفتونا، لنحوسفر. تعن.رهم أو يشهد 
عقيلبن الله عبئ الابن: من وبركاته. افه ورحمة 

٧(،٠ )؟/ إبراهيم بن محمد الشخ سعاحة ورسائل فتاوى من متقولة الرسالة هذ.ه 
.٣٦ص ق إبراهيم بن محمد الشيخ حواب، وانفلر 



جممحمرضس„.ققة
عنزةقاضى ا1وظوثه:  ١٣٧٥ثعبان  ااوق0(:)'أأا(

الإفتاءدار ل عضوا نه سعإمحرامم ن محمد الشم حطات عل جواب اكوثوع: 

آممحمأ؛رثي آش بمم 
افه.حفظه الشخ، آل إبرامم بن محمد الشخ العلأ٠ةت القي ساحة 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم سلام 
،٢١١٩٥٦برقم:  ١٣٧٥ا/ا// ٢ الورخ: الكريم كتابكم فقدتلت ويعد: 

ممالله، مسكر الإفطء، دار ل عندكم *عضوا وك'كم تحسنكم همن تضمنه ما وفهمنا 
بركتكمبأول هدا وما إليكم، والأنتاء بقربكم ونتثرف، الثقة، هده عل نئكركم 

حنعند أكون أن اغ وأرجو جليهم، -بمم يشقى لا القوم هم الشخ، آل يا 
يكلنالا وأن يرصيكم، ثم الكريم وجهه يرمحي لما والتوفيق الإعانة سأله كا ظنكم، 
كله،شاننا لنا يصالح وأن حالقه، من أحد إل ولا عض، ؤلرفة نا أنفإل ؤإياكم 

وسالم.وصحبه وآله محملو عل اممه وصل إلاهو، إله لا 
عقلبن اممه عيد الابن: ْن 

.٣٤ص ل انظرْ 







نح

١٣٧٦/A/YY"التاريخ:

الشخ،آل إبراهيم بن محمد الشخ: ووالدنا، شيخنا العلامة، اكي سإحة 
اش.وفقه 

وبركاته.اممه ورحمة علتكم الملام 

١١٣٧٦/a/ ٩ وتارخ: ١ ٠  ٩٣رقم' الكريم بكتابكم تثرفت فقد ويعد• 
الللئ،،جلالة ورأي سإحتكم رأى ص، ٢ الفلهرازأ قضاء ق تعييتي التضمن 

يأق'بإ عليه بالإجابة وأتشرف كتابكم، تأملت، فقد افه، وفقه 
وكونكميوليكم، الفلن إحسان عل حلألمه وأشكر أشكركم إش أولا• 

وترقيتينفعي إلا قصدكم ما أن جيلءا أفهم لأني، الير، المنصب لهدا أهلا ترونني 
لكملما حميعا لكم ثم فٌ شكري فأكرر والشفقة، انملف، من سائقا عودتمون؛ حيإ 

بفضلها.ثم اممه بفضل أتمتغ أزال ولن نكر ما بيضاء أياد ن مص 
أنوأود يلزم، ما كل 3، أوامركإ وتنفيذ رصاكا عل الحرص شديد إق ثانيا: 

~، الأسفمع - تمنعني التي الشرعية الأعذار لولا بالخموص؛ هل.ا أمري أمتثل 
منها:بعضا ؤإليكم ذللئف، من 

الوظيفة، oXfالقيام.عل الاقتدار وعدم الضعف نفي من أعلم أف أدلا؛ 
كان.مهإ الغ،ر من ه ينفأبصر والإنسان فيها، الدحول ل محل فلا 

الحهة،تللئج ؤ، وغبمرهم والرافضة الأمريكان كثرة محفاكم لا ثانيا: 
ومماءاههذا، إل تميل والمقوس ونينتها، الدنيا الحياة نحرف من به يتمتعون وما 

ومنبل ، القلم، نوة ومن ببمم، الافتتان من وديني نفي عل أحشى فأنا بهلباعيا، 
 )١(Aّاظرْفيص٣
الخنوب،.ق ولمس الثرنية، بالطقة الواقعة أما تقدم )٢( 



ئؤماَ.;;إظاليخ إبراهيمآو سدبن القيح إش 
الحالة.هد0 عل وأنا الموت فاجئني أن وأحنى أهلهرهم، بين باقامتي الخاتمة سوء 

الوالدوفيهم وأطفال، اء نأكثرهم نحسا عثرين يقارب ما بيتي ق إن ثالئات 
عنقاكم،لا الذي المحيط ذلك ق مم أزج أن اش أدين فلا سنهإ، كر ْع والوالدة 

ولابل ذمتي، 3، أمانة وهم لهم، أرضاها لا حالة عل يشوون علميهم أحشى 
٠أنتم ترضونها 

بحقكموالهصر بالقصور اعاراق هع — بعملها قائم وظيفة ق إنني رابعا• 
عمل،من أقل عمله ممن كثر غثري والأحوال غثري إل ية بالنلكن ~ وحقها 

بمناسبةعندكم العمل وميتضخم لأسيإ ولكم، ل أنفع وفليفتي ق بقائي فلعل 
بحنثم الله، بتوفيق ؤيسركم يرضيكم مقاما أقوم وأرجوأن القضاة، رئاسة افتتاح 

ؤإرثاداتكم.توجيهاكتم 

الحكومةحدمت، قد فأنا الإفتاء، دار ق عني مستغنين أنتم كان إن ات حام
تقتضيهحبا التقاعد من حقي أحرم لا أن فأرجو التقاعد، مدة عل تتيف مدة 

اليقين.ياتيتي حتى ربي( وأعبد المساحو، أحد ألزم لكي الحكومة؛ أوامر 
عانيتاما طول من الماص وحمومات القفاء أعال ، ^JiJiقد إق سادسات 

عضويةإل عنيزة من بنقل أمرتم ح؛ن مني ذللمثح شهمون وأنتم والذل، اكم_، من 
مذْوتوجتمو٥ ،  a١٣٧٥/ ١/ ٢ وتاربخ!  ٩٥٦برقم كتابا ل وكتبتم الإفتاء، دار 

منهر؛لث، وعلمنا عنيزة، قضاء ق الضجر من به أتت ما عرفنا قد )حتث، الحثارةت 
أذيةمن والسلامة العافية حلاوة وذقت، الراحة، طحمت، أن فبعد ، ( إلخ القفاء.. 

أنفت؛آإلأ سود تآأن وماوؤن ؤ ذلك، إل ااعودة ق رغبة أي ل بقي ما الاس 
وأثألم، صبنا محتقن بجننا ائثح ؤطآثيآ أقي ؤ عل1أ ثيء يئناو محبجع ^١ آقه 

[؟٨٩.: ]١١١^٠١؛■ح؛رالقبج؛0.أمح 

اظرْلص؛م.



سي هتِئء'|ت 
دارق وماعدتكم وخدمتكم عنكم، والأحد يقريكم، مغتط إنتي مائعات 

غيري،إل ولا إئ لا أحد، إل محتاجن لستم افه فضل من أنتم لكن ؤإن الإفتاء، 
السيأا،تقال بكم، تطق جرحاطرض من مثلكم لكن 

هموفالراحلون تفارقهم ألا ئدروا وقد قوم عن ترحك إذا 
نظركم،يقتضه بإ الللئ، لخلألة عني تعذروا أن اض~ ~حفظكم فبإمكانكم 

وقوته.اممه بحول التأثثر، أبلغ لها ماتكم من واحدة وكلمة 
حفيةأعذارا ل أن مع سإحتكم، من ثم الله، من وأرجوه أؤمله ما هذا 
محرأن الأيتهيأللمرء ■؛هلقيه! ^؛،، Laالإمام نال وقد ذكرها، من لرأممكن ~حقيةة~ 

بكلعاور«أآ،.
علكم.واللام 

ابنكم

٢(.٤ ٤ / ١ ) للواحدي التي ديوان شرح انظر• )١( 
(.٦٠اودايةوالهاة)ّآا/اانظر: )٢( 



ه-ةقق&ح إشاصسدمحإبرصلل!ص 
بازابن والشيخان الشخ عن رد  ٠٠٠إبراهيم بن محمد ^ JLUخطاب رغ 1أ0)،هوعت 
محاكمتهوطلب العربية، القومية دعاة أحد عل إبراهيم بن اللهليف وعبد 

أقآهآتيي> إن
ورئيسالعودين الديار مفى وشيخنا، والدنا السإحة، صاحب حفرة 

توفيقه.اطه أدام الشخ، الالطيم،آل عبد بن إبراهيم بن محمد ت الفاصل الشخ قضاتبا، 
وبركاته،افه ورحمة عليكم اللام 
كلمة]....[ الصادر بعددها اليإمة جريدة نثرت فقد افه، حفظالث، وبعدت 

بصحيفةالنثورة )م( كلمة عل فيها ؤيرد العربية، للقومية فيها ينتصر ع( )ل 
بهوالتمسك، الإسلام إل الدعوة ق ]....[ ق؛ الصائر بعددها أيضا اليإمة 

اللادينية.العربية القومية دعاة به ينعق مما والتحذير 

كلتاتأملنا لدينه والانتصار فه الصح من الديني الواجب، علينا يفرصه ولما 
بتعاليمه،والتمسك، الإسلام إل الدعوة إل ؛.، JLflحميد ابن كالمة فألفينا 

الللئ،وتحريضي وغيرها، الحربية للقومية الخال.يدة الدعوامت، مجن نحالمه مما والتحال.ير 

واسعإسلامي بتمامن والقيام الإسلامية الدعوة تبتي عل اش~ ~ايدْ سعود 
الخلاق،الح.

دعاةعل بالحقد وممالوءة والغال3لارت،، الأحهلماء كثيرة فوجدناها يع، كلمة وأما 
والمغرصىوالتحجر كالتزمت، الشنيعة؛ بالألقاب ورميهم لهم والتنقمن الإسلام 

ورماه، رم( عل ثنيعا تحاملا فيها تحامل قد أنه كإ ذلكؤ، وغير والمضلل والرجعى 
أهملسإحتكم نلخص ونحن منها، ثيء عل يدل ما كلمته ق ليس بأسياء 

يأق1بإ رع( كلمة من انتقدناه ما 

حيف،.والتاريح عليه الردود اعم 



ع;هقح^^^برايال؛مح 
الإسلامالتمسلثا إل تدعو الحقيقة ق وهي رم( كلمة وصف أته أولأت 

منوياطنته الرحة فيه ظاهره )مما دأتاات رع، عنها قال ذلك وُع ينالفه مما والتحذير 
العياب(.نيله 

حياءيدون ينثرها الأفكار روهده بقوله! ومقاله )م( وصف أته ثانيا! 
نحالمه.مما وتحذر وتا.>ءوإليه الإسلام تعظم أفكار وهي اى تولع( ولا 

الذيوالأنتكاس التحول هذا أستغربه روالذي نصه! ما رم( عن نوله ثالثا! 
اه(سحيقة. هوة إل أسلوبه ق ينحدر جعلته لدرحة الكاتب هذا حياة عل محلرأ 

العربيةالقومية دعاة سلك ق الانخراط من وتحذيره للاّلأم انتصاره فجعل 
سحيقة.هوة ق وانحدارا انتكاسا 

منالسنج ءواطما تثير خماسية كلعات رؤيلقي أيما! رم( ق قوله رابعا؛ 
علالأباء توارثها وتقاليد ءلقوس الدين أن يثلنون الدين والحاحدين التزمين 
فهذااه(. مقتل.ون. آثارهم عل ؤإنا أمة عل آ؛اءنا وحاو,نا إنا قاعدة عل الأجداد 

المضادةالحديدة والدعوات البيع عن والحذر بالإسلام المتصف أن يعهلي الكلام 
نحفىولا والتكفرة، الحهلة أوصاف من هي التي الصفات -أذْ موصوف للإسلام 

العربية.يالقومية الرضا عل والحث، الإسلام إل الدعوة من التضر مقصوده أن 
قما نحفى ولا اه(. العامة. الحريات يقدس دين الإسلام )أن قوله! ا! حام

ؤإناالعموم، عل الحريات يقدس لا الإسلام لأن الواضح، الخهلآ من الكلام هذا 
أها.افهتوافق ؤليبة غاية إل ومدف وقواعده أصوله نحالف، لا التي الحريات يقدس 

السامية.

قوله!إل ذاته(. الحري قدم قديمة العربية القومية )أن قوله! سائسا! 
هدفهأن يوضح مما وهذا اه(. الإسلام. 0ع يتعارض لا أساسيا مبدأ )فأصبحت، 

الحربقدم قديمة ت، ليالإسلامية لأن الإسلامية؛ لا الحاهلية القومية إل الدعرة 
القوميةعن الإسلام فصل إل ف نيا محضة سياسية دعوة أتيا أيضا ؤيدل ذاته، 



1ءثقتته__ ؛دآمحي؛مسمأوامح ه1ثئ|ك 
وكافرهممسلمهم العربية الأجناس حمح من حولها والتجمع التكتل إل والدعوة 

أكبمرمن أن هذا عل يدل ومما ذلك، حلاف، وتلبيسا مراوغة الكاتب هذا زعم يإن 
مسيحثانوهما معادة، وأنطون عفالق، مثيل فيهات واالولف^ن دعاتها وأبرز موميها 

الإسلام.يعتنقا ب عربيان 

سلماما وتحيد حاليلة، خدمة الدين نحدم الحربية القومية )أن فوله! سابعا؛ 
عليه يغرر الذي التلبيس من هذا أن ؤيب ولا الخ(• المجيدة. أمتتا تاريخ من 

العربيةالقومية •ها قامت، خدمة فأي ؤإلأ العوام، من والحهلة السنج الشباب 
•هاعزلوا اش والقوامح، الأوصلمع بتحكيم خدمته نعم بها، ينعقون اش المحدثة 
الأصنامواستخرجوا وهم، وحبالملمين الإخوان من حملة وقتلوا القرآن أحكام 
وأدخلواعليه، هي ما عل الأوثان عيادة وأقروا الميادين، ق ورفعوها القديمة البالية 

وخدمتها.العربية القومية نتائج من هذه الإسلامية، الذاهبإ ْع الشيعة مذهب 

هيالإسلام وصدر محمد عصر ل العربية الأمة كانت، )حين قوله؛ ثامنا؛ 
الكذبمن الكلام هذا ي U بمي ولا الخ(. العبء. والثل عن الذاتية 

منغفبمر جم معها بل وحدها الإسلام عن تذد إ العربية الأمة فإن والتلبيس، 
بناش وعبد الحبثي، وبلال الروس، وصهيب الفارمي، كسلمإن العجم؛ إخواننا 
ونصروااممه 3، جاهدوا الذين العجم من الإسلام صدر وؤ، وغثرهم، سلام، 

هذاجحد وقد كثرة، محمى لا مجن العروبة لا الدين اس أمعل العرب من إخوانمم 
لعروبتهاالإسلام عن تنأود أنها إل الأمة ونت، حملهم، وأنكر فضلهم الكاتبح 

لدينها.لا 

وأصحابه(.محمد ق ممثلة )والعروية بقوله؛ذكره ما عثراته وأكثر تاسعا؛ 
لووافه الخالدة؛ قولته يقول أن الهاشمي الحربي بمحمد دفحتر الني روهي نوله' إل 

يفلهرهحتى تركتته ما الأمر هذا أترك أن عل بشإل والقمر بيميني الشمس وصعوا 
والوُت،تحقيقه ق المبدأوالتفال عل الثبايتح هذا العريٍا لغثر وأنى دونه. أوأهللت، اطه 



أ'هأ؛اوظاشادفيةءسمحابدصآواش هصِقة'ت 
النبوةمقام من والحط العظم الخaلأ من الكلام هذا ق ما نحفى ولا اه. بيله.( سق 

جعلحيث ببعيد، الردة من القول هذا صاحب وما الرسالة، أساس ق والعلعن 
امتثاللا هوالعروبة عليها وشت، الخالدة القالة هذه يقول أن عل للض. الداغ 

علسافر مجم أيضا الكلام هن.ا وق سبحاته، منه والخوف رسالته وتبلغ الله أمر 
وعيسوموس كإبراهم الطام اممه رمل وعل بل العرب غثر مسلمي، من، إحوانتا 
وموسىإبراهيم يه قام ما ومعلوم عليهم، وسلامه اض صلواُتؤ وسليإن وداود 

دعواما نحقيق، j، والتفال القول ؤ، والما-قا الحهم، j، الثبامحت، من الرمل من وغيرهما 

ذك.سبيل 3، وأتثاعهم الرسل من ممر قتل حتى إليه 
الفطريةوكفاءما البناءة وةدرترا العروبة من النيل أن ثالث، )ولا قوله! ءاشرا1 

لقبادةاختارهم حيث، سبحانه الخالق حكمة من النيل من ثيء فيه الدين هذا لخدمة 
ولاحمود ولا فيه تزمت، لا الذي الحقيقي، الإسلام لواء تحت، والشعوب الأمم 

علوالكذب التلبيس من الكلام هذا وق الخ(. استغلال. ولا ميهلرة ولا انتهازية 
العروبة،من ينالوا لر الإسلام إل الدعاة فإن معلوم، هو ما إليه واإدءاة الإسلام 

تكونبنأللئأا لأنها الإسلام، من محردة الحرببثة القومية إل الدعوة من حذروا ؤإنإ 
نحارلر تعال واف وأصرا-ها، لهب وأبا جهل أبا مقتضاها 3، تشمل جاهلية، قومية 

وتحكيمه،الإسلام باسم لتقوله اختارها وإن،ا العروبة، باسم العالم لقيادة العروبة 
أنلثؤ م ولا أعجميا، كان ؤإن والاه من وموالاة عربيا، كان ؤإن حالفه من ومعاداة 
للإسلامتنكروا إذا أما دينهم، بواجبؤ قاموا إذا غيرهم من القيادة عل أقوى الحرب 

وأضرابه،يت، أبا تنفع لر كإ عروبتهم تنقحهم ولن غيرهم، من عليه حهلرا أشد فهم 
الدعرة'طلث، يعتنهم،ب لما دونه وحدبه للرسول. نمرته مع ب، طالأيا تنفع لر بل 

يوس.ابنأحيه حا قام اش الإسلامية 
)وهيقال! أن إل ميامحي(. وتكتل اجتءرع العربية القومية أن دروا )وما ت قوله 

قال!أن إل الفوذ(؟ واستغلال التبعية عل القضاء به يراد أحلافي اجتإعى مبدأ 



سةق_ذةإشامحجءسمحابرسمألاي 
القومهزلأء أن )رظهر نال: أن إل الاجتاعية(. والدالة الماواة بمدأ )والإبجان 

م17ي؛غ بدئ، ذي بادئ يتبنوها لر لأمم الحديث بمفهومها العربية القومية حاربوا 
مندنعةمثلا التحية العريية الح٠هورJة كانت )ؤإذا ،؛ أن؛LJإل والحد(. الحقد 

أنإلا وشعوبا حكومات ديارهم جيع ل العرب عل هما ايربية، الفكرة مده وراء 
أنأشهم المشرد الاجتاع تحقق )ؤإذا غال: أن إل الحلل(. العمل هذا يزدوا 

ومبادئهمالويتية مقدساتبا الرب عل عهفظ ما كل معها ؤينفدوا يهيالبوها 
حققواغشاوة أبصارهم وعل مرض نلوببمم ق من )ولوأن ،؛ ١١٥أن إل الروحية(• 

أنإل الاحتفاظ؛البادئ(. حيث من الحمهورية ^٠ حركات ونتعوا غلوائهم من 
الاشتراكيالديموهرامحلي المجتمع تحقيق أجل من جاهدة نعى أتبما )لرأوا ؛(J،؛ 

اه(.رسوله. وستة اض كتتاب ق الدين به ينادى الذي التتعاول 

بحقيقتهاأنهلقه الل وأن الحربية، مراده؛القومية الكلام ^ا من يفلهر نقول؛ 
الشيوعية،هم الاشتراكية لأن الثبوعية، إل ف تهل. قومية وأما يدري، لا حين، من 
واحدة.مجرة ولا الإسلام تدعوإل أما فيها يقل ولر 

ظامفهوكذب الاشتراكية، يدعوإل والمنة الكتاب ق الدين أن زعمه وأما 
قيهاوالأخطاء السياسة ائل مق الخوض من وفيه وتلبيس، نحامحل أو جهل أو 

ظاهر،هو ما ركاما ق ثروا يأن إل الناس ودعوة العربية ابمبوينة إل والتزلف، 
الحمهوريةعليه كإ الدين أحكام س والتتحالل الشرك إل الدعوة ذللث، صمن وق 

ؤإنإالقمود، هي ليت، فضالة الإسلام إل الدعوة بأن تصريح وفيه بما، ينعق الك، 
كلهوهذا برعمه، عري كل غاية هو والأأي النشوي، التتجمع بعد حا يقام أن يمكن 

أصلا،الإسلام رد ولا الشيوعية، إل إلا مدق، لا فهي ئلأ اليس، باب من 
هذايزعم ~ك،ا الإملأم حا نحدمون كانوا ولو تشهد؛ذللث،، وأع،الم وأقوالهم 
اضإل بدأ؛الدعرة س الرسول لأن ثيء، كل نبل إليه بالدعرة لبادروا - الكاسب، 

نيهم..منهاج عل السارون المملحون الدعاة وهكل.ا ثيء، كل نبل 



عأتج|؛دالقيةسمحاّريسم هت_2أت_ 
إذاتحده ولهذا الرسول.، لقام وُظيإ الناس أقل س وأصرابه الرجل وهذا 

كلص محردا اسمه يذكر ؤإنإ يالرمالة، ولا بالشوة بمنه لا ذكره. عل مر 

اسمهبذكر يكتفي أن ارتقى لما الرعإء من زضا ذكر ولوأته سأنه، من يرغ وصف 
به,ابتلوا مما والسلامة العافية اض فسأل لقب، أي من محردا 

مقالهق يوحد بل الكاتب، هذا كلمة ق الموجود كل هو ليس ذكرناه ما إن 
اختصارا.ماذكرتركناذكرها ضر ممرة أخطاء 

ينأخهنائه عل ويوقف محلكم، إل محقر)ع( أن نراه فالذي هذا، عرف إذا 
والمسألةوأمثاله، تردعه صارمة عقوبة يعاقب ذللث، بعد ثم زلاته، عل ؤينبه يديكم، 
ولدينهفه ضرتكم أن واعتقادنا -٦١، يستهان فلا بعدها، مجا ولها جدا، وخطرة عظيمة 

وخذلدينه، بكم ونمر أنظاركم اطه سيئ الركة، فيه ونظركم غرتنا، من أكر 
أنتعال نسأله كإ نلقاه، يوم إل دينه وأنصار شريحته حاة س حميعا وجعلنا أعداءه، 

ناعقكل -؛م يفع وأن لثريعته، وحماة لدينه أنصارا ومحعلهم أمورنا، ولاة يصلح 
وملم.وصحبه واله محمد نبينا عل اطه وصل تدير، ثيء كل عل إنه بالباطل، 

محريرافي:م^«ار-اا

إبراهيمبن اللطف، عيد 
بازبن اطه عبد بن العزيز عبد 

مدافبنبالز.زبر،تجل
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ِبمشايتيي

السعوديةالبلاد مفتي إبراهيم؛ بن محمد الكبيرت وشيخنا والدنا محإحة 
الله.حففله وقضاما، ورئيس 

والتوفيق.والعافية يالعون لكم اض وأدعو وبركاته• افه ورحمة ءاليكم اللام 
محتومةوظهار طلاق عن محإن بن عائض فتوى! إليكم الله، حفظالث، وبعد! 

قولكم!وهي فيها كلمة ق النفلر اعدتم يأمركم حتمت، وبعدما سإحتكم، بختم 
التكضرق خاص هدا إن قلتم! ثم فيها، فتوقفتم يكفر(، حتى زوجته يفرب )ولا 

قراجعتها هذا وبعد فشهلبتها، أشطها أمرتموق نم الإطعام، دون والصيام، بالعتق 
ققال، وغره، الإطعام التفريق؛؛ن عدم االدهب.ا من المشهور فوجدت، الفقه، كتب 

تكفرهكان ولو تكف٩ر، قبل ودواعيه وطء ومحرم )٣(! جزء  ١٩٩ص المنتهى 
الخ.بإطعام. 

jj  منها مظاهر وطء يضر ولا )٣(! جزء ٢ ٠ ٠ ص المربع الروض jأثناء
؟تحريمه مع الإطعام 

وغره.الإطعام بين يفرق ولر ٥، جزء  ٣٠٤ص ^٤ ٥١١كشاف ق وذكرها 
الحزءنية( ال)الدرر الرسائل محموعة ق حجي بن سعيد الشيخ ونقل 

الإطعامبين أويفرق حلافا فيها يدكر ولر ملخصة، الإقطع عبارة ٩ ٤ ص السادس 
جزءالمقنع ق وقال وغره، الإطعام بين فرقا يذكر إ الاختيارات ق وكذللئ، وغيره، 

التكفيركان إن حاشيته! ق قال، التكفجر، قبل منها الظاهر وط■( ومحرم ! ٢٤٢ص ٣ 
علأيضا حرم ؛الإطعام كان ؤإن للأية، إحماعا الوطء حرم والصيام بالعتق 

والشافعيوالزهري( عهئاء متهم العلم، أهل أكثر ^j، وهو المذهب، من الصحح 
اختاره؛الإطعام، التكفير كان إذا الوطء محرم لا أحمد وعن الرأي، وأصحاب 

وهووالصيام، العتق ق كا قبله المسيس يمغ لر تحال الله لأن وأبوإسحاق؛ أبويكر 



اثقيخبن القيخ_U، إش ث

ثور.زو قول 

ظاهرتإق فقال: الني. أتى رجلا أن عباس ابن عن عكرمة روى ما ولنا 
اف؟اا،يرخمك ذلك، عل ملك، ررما فقال! أكفر، أن قل عليها فونمت، امرأق من 

به«.اش أمرك ما تفعل حتى تقربما ®لا القمر، نحوء ق خلخالها رأيت فقال.' 
اه.بالصواب(. أول الرمل وءالت والنسائي وحسنه، والترمذي أبوداود، رواه 

إليناالأوراق ؤإعادة ترجحوته، ما بايداء التفضل مإحتكم من فنلتمس 
المراجعة.أكثر السكين المستفتي لأن إرشاداتكم؛ ضوء عل اللازم لنكمل 

وبركاتهاممه ورحمة عليكم لام وال
ابكم:ءبدافبنئيل

الإفتاءعضودار 

'٢ / ١ فتاؤيه)١ محمؤع ق سماحته فتوى انفلر ا '١ 



ؤ^٥٨ ة'ؤ سبجإبرسماوامخ َ ؤ الإنتاجال9ظده&;ءضو الأاووخ:ه/ه/ا-خما 1لوق0(:)ا'ا( 
يتهعل ينع الذي الحادث من ملامته إبراهيم بن محمد الشيخ منثة ال<وهوعت 

إبراهيم،بن محمد الخليل، وشيخنا والدنا السإحة، صاحب 
ومحذر.محاق مما وأمنه شر، كل من اممه حففله 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

والقم.الشرور من دافعه وما العم من منح ما عل الله إليكم فأحمي وبعدت 
حبناالعامر، بيتكم عل الفاشلة المؤامرة هذه ؤإحباط والعافية بالسلامة وأهنيكم 

نحورهم.ق الباغين كيد رد أن اممه ونحمي الوكيل، ونعم الله 
اممهلعلف ومن الدوائر، تدور اياغي عل وأن أهله، يهمئ البغي أن افه نفى 

المتمفالعمرة، لن، نتزلون له صهيوفا النه بيتا بجوار والعائلة وأنتم وغ هدا أن 
عليوثر فلم ممملرفا، وقع ذلل؛، أن اممه لطف، ومن وهوعه، ونت، الحادث روعة من 

فالحمدشباكها، اختل واحدة دريشة عدى ما اماته، وأّالثيتر حاوران من ثيء 
والعافية.السلامة ل عض 

تعالاممه وأسأل الخير، برانا سمعت لما نقمي ق وير مما هدا لكم أكب أحببتا 
ينصروأن الملمين، وعموم لديكم محبوب وحمع أنفكم ق مكروها يريكم لا أن 

ويعيدا.قريبا لمين والالإسلام أعداء ومحيل كلته، ؤيعل دينه 
0ا\ا\م\وبركاتهل٢،. اف ورحمة علميكم واللام 

ئيلبن اف عيد ابنكم: 

نافدة,أي: )١( 
Iصن ل الكتاب هدا عل إبراهيم ين محمد الشح جواب انظر )٢( 



محوالإفا: a_9ll \rAA/o; ٢٣أص ( ١٧)

الدائمعيد آل تشكيات ق للتحقيق للعلا انتدايه حول تقرير رقع التيوثوع■ 

ء\ِ 'دهئ 
؛رالأدرافءلاكمنس

ألكم ساما،برمالمخ سد ْبمسادماتالمخ اكءارابس مآ س اض 
_مصه؛.ءر؛اء الم'دكبمر-ءم،؛اس 

طاضا،ربملألأاممكءبمس/آ/ععم ١٢اممواسلعهصمحرما"الآام،خامكي
بمثْصَسبشئاءء>، 'آا''؟لآادخأا/آ/ععه -ًدسالضدا*يم 

وئابلكخمق د،ءا0ام سب 
او«اضتما»أرظبسخااواردتلدارالأكاُ»ئئاغي يذ'سأالأمياتب1 

٠صلوٍأاب اا١طرافاض ه اكمحشااممذسسما-صا وامبماذما'ممآعْ- ٠٥٥
الأماكوخمكطمأسئواسمورآلءداكتمسبمقكصمد ى 'و ص اءس ءآد 

•را>مرسارامالالهح ادمالآًاداذ،لأضصرثعقرمحدما 
ميء.مطرلآمنساحمابمص وءدر - ب الدم سالأرض در 

١أ>ارما بمميى>،صبم، هما مءا  رت1سءانملأ- مبمك بم؛لآبالخماِ  ٠٧٥
رااا«مءتنم1ء>« ءدلك ؤ ي

شم■ءكااماناضأ-مما« -،• ١٠ممد،نيءبمءا'د ءىا،مُاناركلثءى'طل/»دد ءداكاةم 
»أعادلالررسنالدءس٠٠٠•١۶ اساناكهم ربمّد ّءاتاد/٠ ؛^ ^٠٥٠ا-نل-ءبىا 

ما'حمميايمهلمحاقيىلأاص٠ / t\ وامخ •ا الممحرتم اْدر-تمارما
اللءس؛،، a^Lبمها .قليا  ٠٨٢ا،امأ ءدد  J،AY/1/TAاءآوايخ الوارد؛ستاضاداضتم 

رياصالبممد دامحب اي، •امصلت ناشة - ارض-ءاللجم ود وام وءّ اصاق س ا"ضا 
ويم'سماب•،اصْ«مءةا ش؛ظُطءذتر>اس ءاسما،الءا-عأرمممءض اكاس سمام< 

أرأ»أ•  ٢٤٠١٠|ادتم 
اه—fمحس 

سمءدانممحلسمحلمدالد 
ا•مودارالأم



أ-اسءأءحءتأ - . . __ .. _ ٠ _m أ9صاس 

الإفتاءعفو الوظبمتمة:  A١٣٨٩ ; ١٢التاويخ:  (١٨الوقم:)

اكيتةحرم حدود تحديد ؤ، للتحقق الشيح إ انتدااء.،  تقريرحواكوهوع: 

آش١^٠ آذ بمب 

٥٨الرقم: 
اكارخ;أا/آ/ا،ح

اف.وفقه السعودية، الديار مفتى السإحة، صاحب، 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 

اللجنةْع للاشراك المنورة المدينة إل بئخوصى أمركم فحب وتعد• 
باللجنةواجتمعت، المدينة إل محاقرئت، فقد المنورة، المدينة حرم حدود لتحديد النتال.بة 

وقوفجرى كإ اللجنة، بحضور الرفقة المعاملة أوراق دراسة وحرى المذكورة، 
وتطبيقهامواصحها معرفة يعد الحهايت، حمح من الحدود نفس عل بكاملها اللجنة 

وبتنبينها والتي والاحر منها كل ض التي، المسافات نحرير وجرى ممياما، عل 
يالعاملةالمشفؤع قرارها اللجنة أصدرت، هدا وبعد الحهات، كل من النبوي المجل 
حياله.ترون ما ؤإجراء الحميع، عل الاطلاع أرجو المرفقة، 

عليكم.واللام الله، وفقكم 

عقيلبن الله عيد ابنكم: 
عضودارالإفاء



تئ!1ءصسمحءص
عضوالإفتاء1لوتكث0:  ١٣٨٢ه؟/ه/التاريخ:  (١٩الرقم;)

ذلكْلريقة بيان بالحجازمع الإفتاء لدار ميع فتح اقتراح ااه9هوعت 

ماسالمءساشم٦/٦/ ١٢٥

 jji^. ءس1ساس ْاؤب
سI ؤمءأنمه اىل4 <الإعوإتءعة السلام 
اراسمحي م احسم من ظ• دارالأ المحرمت احادمحم ساطم اأقلالى ات *سمي ئعد 

بمجم—~محتاهك«اءام يتب ^٠١^^٠ لي سصادظل *U ١^٢٠٢ ط.بجلم محرش مم 
كدتحبموارثاي  ٠١٥١ ٥٠ييا انموطل اسام يم معووارالأّمحأ• س الؤم يفتخالوه1يخ 

لياءانيامي ئتاٌ دارالأ ادم مثمذلكامأانى ٠ سلاي الا ؤآلدمء الدهيط لئثتاكء مث 
١٥٠الخبمادا سام م وإك.عما سوت الم7حعالوءءه مر امحبما يعتنيمحمم كا يعتنيى الهم 

إكصومايحكؤام ى ك وسإامءا واجتاءٍا ءلأءا \دولأق وا)نآتق ااشعمٍه الممك ؤلها رانماأةتم 
الطميرجال محاو الأ صن،محبمون الفيض اللأي ألى راضاروألوأسين اوء،ءاج ؤمحمجأ حرى !لا 

ا*حمدارالأ ايق احم اين ا،بمادءت أوو لخجدهم العلب ساّء واسم؛ دب ؤألأ ؤألدهن 
٠ءالع ^^اسماشصاينتنالأ.مما* 

٠٣١٠٠١ان دلايخش فيرها اسمامم ائأم قخمام حطع س نصت ٠ ث الأ هد٠ شص ربملأ 
حايجممم م ءتمحيل ائص1وا سمءهعض ضزم اللءلها محؤءرالءمستالأدءا 

ثبميؤهؤآيدين سراجممس ؤءاتيها ^؛ ١۶١١؛؛؟ السار٠٥اش جمارما س بمامحريم ؤبمسها 
ؤبممرممام وجزماهعرمبما ساتححممآمت هدامئة م ان ملألا• ؤبمعقد اتجم ايام ؟ياط-لق 

داران انمعلم ؤمن هذ٠ ولاهغش دتسيدض بمهذا س ٢؛ ١^۶٠٠ وبمس نمعم 
ملمةمحي هكين ان تك ين فرها  ٧٠٠الح؟آ  ٢٠٠١٣٠رأكرساّا ائياطا ام ءظّ الأ 

ردا محلهسلث ؤذ1 هدا ح الثمناولش اومر ادتدسعوءوام لأهر!لهلتء« ش ادمحآ'ئوءلاترلههق 
تبمصمؤناللم حغفم كلتم وان تلو١م الأ ض الحج صم ش تث رلام؛ لاداثم ،ى الامحتآ•

اخذكزإحقد*مؤمحدم  ٢٤٠٥١وارأأوا؛كم ئألأف!!ع فم 1لمءارالأائم هدا محير •قأكمت جهووا ٌوق وتلا سنت كل 
عالممالأ س وانمتهتجن ؤالسعئين وآلميبمى حارعاسدسئبن مل،آع ثمأحم محالها * هم، هدا فم 

٠كا1لألآمحنيثا'تم ٠ ود ومجد ممن الحج ؤاؤات ألهم ق-ءالمحءبمءق الأ سمم لآم؟تم محن ءالُاءد 
ريا رإس ساب بملل ان دم  ١٥١١٠٠٠لهيا مءآ ند ر-ءدةمحا خاظة الى نظهر اللهم ا-تمءآت' لهذا 

كابماثس  ٠٠بمامًلوبم ئبمم وارشادانم اؤأمكر يلش الحو صم وش ث م جامم ادى بجن محاء آلا 
و«غاهمالم اكرياص ؤا فيرمل اهء ماص م سظظءام وآلا متلة الأ ين شم  ٠١٧؛•1 واجو؛ةءش 

ؤر•حذ ولهسءاٍااا لث ل متبمش زام نما بمصض؛ س ا هن ما مؤا يئ مبمبجا ّءالنا سولا بمااكتر 
وءاوباسمظمان ؤالحؤأب ٠ رأنتيثمي؛تقم دارالأْثمتا• محي حنيص ثاطس لهييمء١مإد١لأ١ن ان اصلامحأ 

كزإلضهمٍ؛ام رلآممم بمَامكر الها الداروإوتوتف1نيارد 1نالأمانيءخسن اصو'«ضرمم 
الأالأملودومحدَال.اردتدايم ءصj٠١ش ودواب حاظلاواس أولأسء.ا دارالأءكئ• 

اله-هثمسوٌ بمه-ناا ^_ hrص الله اثدها اثحكؤة ان داءة،تد وجيم ٌى تنونهما كب ءالأ*جءرأُام 
؟دارالأءمحتمحتلهج سدارالأ*تيظء انمج بمواسم دؤأثراتزمه اتتألأل يلي تحيد لألها ش وبم،اءٌ 

فعقإل٠ فمها انمام ك ه خامحة ؤتاسسكهم  ٠٠١٠محيaس١داصم ةاكاس انملء ونه ص الم 



تؤ"هتمحؤُهت_تأ"قت 
بمياثامحٌ

ورئيسالسعودية، اللأي مفتى وشيخنا، والدنا السإحة، صاحب حضرة 

الثه.حفظه وتضاما، 

وبركاته.افه ورخمة عليكم اللام 
تمنالإفتاء، دار عن الكتحر أحاديث، مسامعكم إل أنقل أن نسرق وبعدت 

لنقل أو سمعته تما حم أحتمع إ ومن هذه، مفرق ق الحجاز ق حم اجتمعتا 
معمن الوحي مهابمل نحلو كيفا يتعجبون: أحم وذللث، وتلومحا، إياء أو تصرمحا 

الديتيةللثقافة ويثا وتوجيه ؤإرشاد إفتاء من حا المنوطة بالمهإلت، يقوم الإفتاء، لدار 
وذللث،بالرياض، الإفتاء دار ق أصله إل الفؤع ذللث، يرُثع الإسلامية؟ا، والدعوة 

قوالشعج، للحكومة الوحيد الرجع هي أما غيرهم— يعتقد —كإ يعتقدون أمم 
واجتإعياعلميا المرموقة والمكانة الشعبية المنزلة ولها والحاملأيت،، العثادايت، ائل م

والزوارالحجاج وحموصا الأحرى، والشعوب، الحكومايته لدى وسياسيا 
والأدب،والوين العلم ؛رجال، الاتصال، يرغبون تمن المقدسة، البلاد إل والوافدين 

دارأين المفتي؟، سإحة أين ألون: يما أول، فتجدهم العلمية، والؤّساات، 
وفعلاالخ، الإفتاء؟، فرع أين به؟، ُآأين قالوا: الراض، ل قيل: فإذا الإفتاء؟، 
وغيرها.المواسم ق بارزة، سخصياُت، خملة من مرة غير الأسئلة هد0 تكررتر 

ثابتةالحجاز ق زؤع لها افه~ —أيدها الحكومة دوائر أغلب، أن محمى ولا 
جهازهامن قم بمافر وبعضها الحج، موسم ؤ، تنتقل المالح وبعض مستمرة، 

أيامحليلة حا يتصلون والدين لالمراجع\ن، ومكاتبها أبواحا وتفتح الحجاز، إل 
هميعريوما وجزئية، كلية كثيرة، مناع عدة هذا ق أن هزلأء ؤيعتقد الموسم، 
علالمناع هذه نحفى ولا علميه، وتساعد ممذا نومن الحكومة ونفس غثرهم، ؤيعرفها 

•ممأحتكم 
غيرهامن الحج بموامحم مساسا وأكثر ارتباطا أتم الإفتاء دار أن المعلوم ومن 



ت6و1ه. !محامفسمحاسسم قت1جت_ 
البلادمفلهر ق الريسة الخْلومحل مقدمة ق تكون أن فيتع؛ن الدوائر، نالك، من 

قمركز الإفتاء لدار فليس وذاك هدا مع ولكن المشرفة، الخج ومواسم المقدسة 
اغ~~حففلكم كنتم ؤإن وأنتم الأقل، عل الخج موممم ل مؤقت ولا دائم لا مكة، 

كلأفتكمرغم أنكم إلا المضإر، هدا ق مشكورة جهودا وتودون سنة، كل تحجون 
حمؤععليكم تتزاحم فإنها كله هدا رغم راحتكم، أخدكم وعدم أنفكم ؤإرهاقكم 

عليكموتراكم والوافدين، الأهال من والمستكن والمتعرقن والسلمين المهثن 
أحبستالهدا محاكم، لا كإ ومجدولة قصرة الخج وأوقايت، الوقت،، فيضيق الأمغال،، 

معكمينتقل أن وهي سابقا، فيها فكرتم قد كنتم رشيدة حهلة إل نفلركم ألقح، أن 
أوامركميتلقى الحج، موسم وق مأكة ل جانبكم إل كون الإفتاء، دار من ميع 

الأسئلةمن علكم يرد ما عل وأجوبة كتاJااتV من به تنوؤلونه بإ ؤيقوم ؤإرماداكم، 
أكثروما ومشاكله، الحج مائل أكثر وما وغيرها، الهج ائل مق والأّتفتاءارت، 

دللج،عل ترتبا التي، المصالح بعفى من هدا وكتابيا، سلهاهيا عنها النارس سوالأيت، 
الإفتاءدار ؤ، بجلس من ت يقال، أن إلا إيراد، عليه ليس أن ك،ا أصلا، محذور فيه وليس 
الأتمالطأن العلم مع بغيرهم، أسوة الموفلفون يتناوب أن والحواب; غيبتكم؟، وقت، 
دارؤ، الثيء كل أنتم )لأكم سفركم؛ إليها الوارد ويتوقفج الدار، عن نحف 

إلاغيابكم مدة الدار إل يمل فلا ودوائرها، الحكومة انتقال، مع ولاميإ الإفتاء(، 
الحكومةأن وأعتقد رجوعكم، عل تتوقف، عليه فالإجراءات، ثيء ولوورد القليل، 

انتقال،عل اعي نلأنها عليه، اعد ويإليه ؤيتشوف، -هدا يؤمن ممن اش~ يدها ا~ 
وثيقةهي التي الإفتاء يدار ، فكيفالإفتاء، دار من الهج بمواسم علاقة أقل دوائر 

وغيرها.الحاملات، وكذللث، خاصة، ومناسكهم عامة عباداتيم ق بالناس، الصالة 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام يرصيه، لما الخميع الله وفق 
١٣٨٢ه/ / Y٥عقيل بن اممه عبد ابنكم: 

المحرم(.الفتي نائب، لفضيلة )صورة 



اءءصسءبمااكءو،■ اااء\*->- 

§ ٩١ظء ءز،القيحسدتيإبوصإشوشص وة 
 fM' ٠ti»v■r؛ m

الخرجقاصي الوظنضة:  التاووخ:ها/ها"ا'ّآا

يدلهالمشايخ لعض وسمية نجران قفاء من عقيل ابن الشيخ إعفاء محلف ال0وضعت 

٥٥
;اسمض>مم\ضنصدد'ر;َنلآنصلمت 

0او'/ث'لغ'حبوبا رددت هاَمح رصإلدئ رض 
Ljjo^jPjءبىبمبنراضكثْ .  ر

ذزيارجمما'ر/إجمزتمج
ض،؟؛،.نتآمُمألا يءئ 





Iiiissi  ت11آت؟محاث؛سدمحامايمحجمتس
aruhgll : عنزةقامحى ١٣٧٠; ١١؛،ا/التاويخ:  س.-)\ا

عشزةقفاء ؤ، يعدتعنه عقل اين يالسم التوصية اكوفوع•  حمدان الله عد الثم إل 

wmms:

ءو
I,رستر'صكآم7ةأ^ 



ِبماقآؤتتيهم
بنمحمد بن اض عبد الشخ! الأخ الكرم، حضرة إل إبراهيم بن محمد من 

آمن.اه، سلمه حميد، 

وبركاته.اف ورحمة عليكم السلام 
جعلناوعافية، بخر أ-حواكا أحوالكم، عن والسوال السلام الكتاب موجب 

شاكرين؛اهوإ1كم 

أنهولابد عنتزة، قضاء ق عميل بن افه عبد الشيخ توظيف بلغكم لأبد وبعد• 
معذللث،، ق تلاحظونه الله، ثاء إن وغ؛رها، المائل يعص ق مراجعتكم إل بمنلج 
ذللث،عل وحرصه الخثر محبة من فيه نعلم لما لكن مثله، ْع لتوصية تحتاجون لا أنكم 

بمدارا،.لكم كتابما أوجب 
دينه.أنصار من ؤإياكم وجعلنا والصلاح، الخثر فيه لما الخمح اطه وفق 
والإخوة،الأولاد من لكم هو ي والإخوان، للأولاد السلام ومنا هذا 

٠١٣٧ ا/ ١ / ا ٠ والسلام. خرؤيلمون، والهللثة 

حيدربن صالح ت قلم من نقلتها الأصل، طبق صورة عميل• ابن الشيح ]كتب 
ّوسلّم[ وصحبه وآله محمد عل الله وصل منه، ١ ٦ ق 

ليعينه أن تبل هدا له، الخثر ومحنة لشيخنا إبراهيم بن محمد الشيخ تقل"ير أدلة من هل'ا 
الإفتاء.دار 



أ:؛سغظف;ِء
٣٩٥^حسدبجإبوايإشجهاتملأ 

|1ادسءملء^حءهل'ءا| 

عضوالإفتاءالوظيقة:  ١٣٧٧/١١/١٠ااتاJدخ: (T);(os_

عقلابن الشيخ -،والدي 
للعلاجبالرياض ّي 

طلبإدحااا0وغوع; 
العسكءال—أسسئني، 

واممرانالدفاع ونير إل 
سعودبن فهد الأمر 

لإ\ارمارم ق ,نم 

ارزد'مغ\سمب'
الأدارةاuط

را'مافءواا,شناسوظ، 
الماسرر؛اط 
م

امل\\ه؟

ااتارء'ا/ا\سمسم

٥١٥ممبمح-ب /ممحمأ'مح ض■ م,.هتيمنمهم.ثمث 
أدلأه دار ض م ص مدالم •سماا؛تي ى أ'ا، ••محت ث ١ ^;؛٥ ج سٌإضم ؛

١محُأ أش -ا'بمئ ئ. •شأ اأسس يبمإ ز؛وو6{ 
٠يلط :•م ؤهب أظ؛، ض ءابمد ؤ'.'ِر'ء ءيبمت .،:ص بمءئ ر:ن.ه ء \ 
بألمنمح؛امان؛سم ء4امح ئ؛ئرخ أن أر ب/; ٠ مي'خما ١; ,طآمة ٠ ء 

الأ/دى"رم V• ذم «■ ٠ اا;»،ً .م;,مإ,. ادن: م مءه إآء 'لإ ثس 
أص-ص;خمممحصهإص ,محابش؛س- 

آءا؛ص ٢^■،؛ س ش ام تأل  ٠١٠٢ أره;لاق؛ ^٠٥^ ،،ل وا  ٠٠٠٠;•
،1،وبان لأب '،، أل•؛ أقتم 



إبراهيمإشجه1تحكومةالمحيحسدبن ض ٦^٥ قص'

بمي

:^٢٥٦٧
'\إ\\إلأحمص:

والهلرازثالدئع ونير اللكي، السمو حفرة إل إبراميم بن محمل من 
وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام افه. حفظه سعود، بن فهل الأمبمر 

الإفتاء،دار عفر عميل؛ بن الله عبد الشخت حموص من الله، حفظالئؤ ثم 
يأق:ما إل حاجة ق وهما المن يرا والدان لديه 

أسنانوتركيب أسنانه، ق عملية ؤإحراء عينيه، معالخة إل محتاج والده — ١ 
بدلها.

أسناما.تركيب إل محتاجة والدته ٢— 

اليالدينية والوخليفة العالمية يالمولة الذكور افه عيال الشخ أن إل ونغلرا 
الأمرسموكم من نأمل فإنا الخميع، عل ير حق وله حوا، علينا لازم وأنه ذكرنا، 

عنهاالمتوه الأسنان وتركيي، العلاجايت، بإجراء الرياض ق العسكري المستشفى عل 
نأملكإ والشفقة، انملف تستدعي كر حال، ق وهما لأسي،ا الن.كورين، لوالديه 

ؤيرصهاهمحبه لما افه وفمكم حإ. التامة بالعناية المستشفى عل الأمر 

أنشيخنا وذكر ذلك، باماد المكرية الصحة مل.ير والعليان ونير أمر وتل. 
ءالشيخالخ>لاب: هاوا عن كالمته لما شيخا وقال، التشفي. أدخلا والديه وأن تم، ذلك 
حثراُ•عف( دجزاْ الذ، رجه خاصة، عناية ؤيوليتي عئ، يععلف كان إبراهيم بن محمل. 
المكريالتشفي لمدير كتمإ أنه لشيخنا إبراهيم ين محمد الشح تقدير أمثلة ومن 

والل.أن لكم نوضح أن ونحبا ٠ ت أخره ق فقالء سلي،ان، ابنه مرض حولي خطايا بالرياض 
جدا،هذا ولل.ه أمر ويبممنا ولازم، عاستا، عزيز عميل بن افه علل الشيخ المذكور الهلمل 

عليكم*.واللام 



٠٠٠٠|ءبم--ب--ءبم'بم  K ج*ءج ِءءإء ~""" - ١٠٠٠-•

^^بميوذ|'|عسئق ة 
الإفتاءعضو ااوظوه0ت  ا"ا/اا/ا"ا/ّأاااتاولخ: الوقم:)م

الإفتاءدار عن مندوبا عميل ابن الشيح سن ال09ه9عت 
الديتةحرم حدود تحديد مئة ل للمشاركة 

أمترإل 
الدينةمنهكة 

رص
 / \َ

هأي؟

٠٧١ؤم اء؛دمأ بىعممح،ما'بماءرسهممبم* 
س؛ هآ،لهممء،اأننيؤرءتا ان

>الرءد،ه انمد م ؤد يد تم ا • 1٠٨ / ٢ ر ٢ ٧ ■ ١ify • • رم ألمم -ارلأم " ١٠٠• ءآس 
ي٣^ يخوط ان،اتز.،ضا اّتربمسشام,ه.صاسم 

بقمذ،، ٠ ايأ اسا* ّم؛عرز. رش ( ؤئأبمود'و ااتيِءئاابم فدبمانمه ِ، ئ بم، 
تراراباتياالآملءاضترماسطءلأس،

لؤذ ^٧ '■ولد بمط٠٠  ٠٠٣ساط *ذ، ، رسءافيهءئ،نيااسمادا•' ^٩١ • جمدا  ٠٠١٩ ٠٣٠
انلسار٠ ازا اللأنر لاتمار مثم الآذ؛-را*باضالام1ضام هس 

بمام ١٨٨٧طء^١ ٧١٠٠١ءد اسم 
'صع/ء/؟ددم ص < ا،اا ^ دمارّثاتحده اآ/^/أ،رلادًام 

•راذسءتم«»،سم ء؛اف ،•• Al/1/tض

بم،؟■ •غما'دءار١١٣



الإفتاءعضو الوظيثه:  التاووخ:؛؟/اا/سأ الوقم;)؛(

عميلابن الشيخزت حول برقية اكوهوع! 

محإفتائهمالحجاج لإرثاد عل أبتار ل للعمل منح وابن 
إلأم

الديةمتطقة 

لم'ا،-'محابي0ص
S.

٠^٦ا'/١^٦٠

ذ

بمدب

الدياسنت اسم التيم الم طحم» 
س؛غ Y\Xi\محس مد الدب اسط ظفإث ض % 

دارغوى ضع !ق مدالك داكو  ٠١٦٠ءدارك؛د» الئمو 
أمثبم،أمحا اح الخبملآي1و يي ا،إر نمم لنمل الاشا* 
ااف*»،4سم -طنلم ا1ر لآدلهم اوا.ه 

٠٠٠٣١١فم ٠ ق/ 



^^اتحكلإيح|قق|'|ج-ة|ت  _tim■ت.أسضم':ء 

عضوالإفتاء١٣٨٧ا/ّآ/1اتاووخ:وقم:)ه[11

حولسليان بن إبراهيم الشيخ إل الشامي إبراهيم من حْلاب اله9هوعت 
ذلكعل إبراهيم بن محمد الشيح وممادقة الرياض قفاء ق الشيح تعي؛ن تاؤخ 

بماصضمآمح
بماَؤغ

_؛^f؛٥^





nSIK s،
نح|ُلأ.و

إ^أآءآنءءوووِهم 
سةقدثق

(n):(oajll:عفوالإفتاالوتكقة:  ١٣٨٧ا/ّآ/ا ااتاوأٍخ
الأعلالأوقاف بمجلس عضوا الشخ تعيتن الء9هوعت والاوقاف؛اليايةالحج ونير إل 

ذإق؛وةو
إانإ^أامحآاامحة

الخاصالكب 
اممكةوس واصات اهاة درتحس محءس 

ارتم_,دأذس
م.غحاكإ

اكفر،ات

عإليابمهرالخع مالي حض؛ امإه،مالى >(•_«;< 
دثربمكمؤمما*أسمنيأمآملإسسض،ئى * نمإإحذالّؤاء 

الادئاكام،>تي'ظاممدىالنىص٠c الاظيرالاؤإى تسمن،شوجلس طليثم مق 
ائمالألكئد اتا نمإيم ؤيدى ٠ ئها شتع؛؛بماني اذااالآءنى الأؤّ

للأهمايهذا 'محءبما س سؤأ ؤ؛لئتأ* ينمد1لعزإئتيشل مداك ألشخ هثيلئ 
اليمإل

ٌإبثم' اسمير،دك^،محإ,  ٠٠٤٨^اك ا ئقيك ل١ 

ءو



أ3ةوء

شحسماولأإدوصإشجه1تملأ

الإفتاءعضو 1اوظوق0;  yjljll :١٣٨٨ ص:)ه

الأحاءمقرة قضية ق لنظر 
والصرفٌشروعالرى 

الشيخانتداب اكوقوع: 
طريقاعرصت الى 

القشنائب إل 
الإفتاءلشؤون 

سدسالأنا، م سضساماهمانى 
اوسلأميمدطاسومدامملأد

امابساض/ءدالن*سملضوداإلآفُانسوا
^^^١١-تملةا/ل الأناءدام م ضتء-اج 

•٠لدتضنا،مبما*ستارخطر، 
،ءم،،ء٠ أم لأوعإثوال ميّ 
انمعردهانمبمسار نم ^٠٠ 

'م



ههناصرالسعدي بن مبدالرحمن ايفيح مراسلات 
(١٣٧٦^١٣٠٧^

وتوقس؛ن، أرع العمر من وله والدته وتو؛تت -، ٥١٣٠٧عام بعنيزة ولد ترجمته؛ 
حمد،الأم أحيه ستا ق صار شنا فل،ا ، والده، زوجة فكفلته سن، سع وله والده 
واشتغل؛العلمدامغ، بن ّليإن مدرسة ق القرآن فحففل ونشامحل، بجد العلم عل أنل 
عائض،بن افه وعد شل، ابن محي منهم؛ العناء، من إليها يرد ومن بلده عناء عل 

رأىولما مانع، ابن ومحمد القاصي، وصالح السميهلي، أمن وخمد وادي، أبا وعل 
عددقمج ي محاهمتا التدينس ق فريدة ؤلريقة له وكانتا عليه، تتلمذوا نوغه زملأؤْ 

وتوسمت،ذهنه تفتق شوءلا الدراسة به تهدمتا أن بعد يديه• عل العناء من كبثر 
أشدهبلغ ولما التعليل. وصدقه الدليل رجحه ما الأقوال، من يرجح فصار مداركه 
لكنهه  ٠١٣٦ عام عنيزه لقضاء رشح الفنون. ئمحتلف، ق التاليفط ق شؤع علمه ونضج 

عليعاب، لا الييل، من وأءدبا النسيم من أرمح، أحلاقه كانت، تورعا. منه امتغ 
ؤييلوجاهه، باله يساعد والصغثر، الفشر عل ، عaلوفبالحفوة، يزاحد ولا الهفوة 

الشراين،وتهال، الدم صغهل بمرض أصسسح وورعه. زهده هع هدا ومثورته، برأيه 
التدريس،إل فعاد يصر لر لكنه بالراحة، الأطاء فنصحه لبنان، إل فسافر عليه، وزاد 
الخميس:ليلة من الفجر 'للؤع وقربا بإغاء، أصيما الأربعاء ليلة وب، 

بمشرةودفن الخامع، ق الفلهر صلاه يعد علته وصل توؤ،، ه ١٣٧٦/٦/٢٣
وقدجنازته، عل وازدحموا المواطنون، عليه وحزن بحالها، الأمة فأصيبحؤ الشهوانية، 

،.٢١٠٠والأدباء. العناء من ممر ^اه 

الملاحقوانثلر ا؛. الواقعة السائل عن النافعة الأجوبة ا؛ كتاب،؛ صمن موجودة غر وهي )١( 
(.٦٥)ه/ ق يه الخاصة 

والخموالمبدأ (، ٢٢٠)١; النافلمرين وروضة ٢(، نجدعناء ق: ترحمته انظر )٢( 
(٣٠٦/٢ّ)



كهئ0•خاهءسمءسمحسمص 
عنزةقاصي ااوظا0£:  التاودخ;با/اا/صاااوقم:)ا( 

العلاجلغرض هناك سافر  للبنان من محعدى ابن الشيخ من أحبار لل0وه9عت 

مح؛ء؛محإ؛و؛
Abdulb Abdulrahman &ad&'؛Caسمرممتحوثرج» 
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نامراسليبن الرحمن س الفيخ ض ^'٦ ١ ٠ ٦
اسْ ١٧\لإ\ئلإ\)هب يج 

الشيحالكرم; الولد جناب إل عيي الالناصر الرحن عبد الحب; من 
ولهلفه.برعايته وتولأْ افه، حفظه العقل، العزيز العبد الله عبد 

صحتكمومحرتني كتابكم، وصل لقد وبركاته. اش ورحمة علتكم الثلأم 
الخمحعل تعمه افه أتم والح؛ن، والعيال( الوالد وصحة 

السابقالأثر من بثيء أحس ولا وجه، كل من تامة الحمد" ~ذالله صحتي أما 
محألصنولكن صحثنا، عن منها تبلغتم وغثرْ محمد مكتوب ولابد غيره، من ولا 

ءليالأ،نأذااوث،;

معبالطار يتفلرنا الخاص الدكتور ؤإذا لمرويتح، صحى الأحد يوم بوصوكا 
صغطوناس الدكتور بادر الامراحة، محل وبوصولنا واحد، وكم الول إبراهيم 

أنناوقرر كثيرا، مراحعة الحمد— —وفه والقوة الصحة فإذا الأثر، محو أنه تقرر الذي الدم 
الأطاءع ليشرك الأمركية الحامعة ق للمستشفى نجي الاثت؛ن يوم الغد من 

يوممنه حروحنا وتقرر الاثنين، صاح المستشفى فيحلنا الفحص، ق الأحصائيين 
والتحليلأت،والقاسي بالأشعة متعددة، كشوفات فيه وأجروا القعدة، ٨ الوافق; الحمعة 

وجهعل نالوا أنمم إلا مرض، كل من الدن سلامة ونرروا ذلك، وكرروا التتوعة، 
كلوالحبوب الإبر لأستمالا بيتنا ق المستشفى أيام"؛ءارج عدة البقاء يتعين الاحتيامحل; 

و١لخءلايةالخايع إمامة ق أنابه العيي الشخ أن ظلشيه شيخنا محيرة ق تقدم ( ١ ) 
هذه.سفرته أثناء والتي 

ووتعالم باسميزاشل)أمماه-يوآاه( )٢( 
مستشاراوعن ى  ٠١٣٦ عام الخارجية بوزارة التحق ثم يالتعليم، واستغل االكرمة، مكة 

ى ١٣٧٥عام بالعراق سفيرا عن ثم ه،  ١٣٧١عام بالقاهرة السعودية ،لفوصية ال 
فشراى ١٣٨٢عام للزراعة نوزرا إل عام للخارجمة نونيرا 

ه١٣٩٥عام الملكي يالديوان نستشارا م ١٣٨٤عام الأمريكية انحدة بالولايات 
(.١٣للخلأونة)م الأعلام، ذل ل: ترجته انخلر م. وفاته. حش 



إنامراسلي بن مداثرحمن اتقيخ ض ؤثأأ:إو 
القاءعئ تمن عرفت الذي الوجه هذا عل الهلرف هذا وصولما أن وحيث يوم، 

قيبقى ولا الخمح خاؤلر يطمس حتى الذكورة، التخميلأت من ترروه ْا لامتكإل 
يصيتيأن قبل صحتي من بكم أحن صحي الحمل- -ف اليوم ؤإلأ ثيء، القس 
وصالح، محمد أنا، وحدتا؛ حدة عل ست، ق نرلونا وقد مبالغة، دون من الأثر، 
فاIيقال محلة وهوق ، يكفي ما اللوازم من دغثرْ للطخ الخدمة من وفيه ، العثاد 
محلاتل ^١٥ الواصال؛ن الحإعة وأكثر عنكم، البدائع مثل بيروت عن تبعد ^٠، ٠١١۶٠
البعيدة،القرى عن منخفض حربيروت، عن مرتفع متوسط؛ محلنا ولكن ذلكا، من أبعد 

المحور،الرحمن وعبد العل، العزيز وعبد وزامل، ، العوهل العزيز همد دالخ،اعة؛ 
يومكل وغيرهم، الكعيد، الله العبد العزيز عبد أحيه وان المحور، الحمد الرحمن وهمد 

عنطرابلس، بلد ق الثبيل الحمد حمد فهوْع المحور الله عبد أما ونزورهم• يزوروننا 
بالحيل.متأني الحمد حمد أن ؤيذكر نادر، إلا نثوفه ما نقرس، يثرون 
توجهناإذا ءالي4 ونلح حلاف، فيه ما طي>بإ فهو العوهل العزيز همد أما • ]•••••[ 
والأنالصدر، مرض من سلامته قرروا ، زامل وكذللئ، معنا. يصير اممه— —إنشاء 

محسوسة.يزيدنيادة وزنه أن ؤيقول أثره، زال معه كان الذي الضعف، 
وبعدهالأطباء من الإذن محصل حتى نصير افه— -إنشاء نبي ذكرت كإ ونحن 

إنحدة عل طريقنا يكون لعل تعلم، ما ذلل—، وعتل عندكم، الخاطر لأن قعود؛ لنا ما 
علالغلهران طريق عل أو هناك، إل السفر ونام، للحج ومت، سعة معنا صار 

فيهما عل الحمع يدير ربتا مرت؛ن، الأمبؤع ق متصل إليه ال؛ريد لأن الرياض، 

ابنه.وهو )١( 

به.ويأنس محبه وكان ، oJuمقرته،ل معدي ابن الشح مرافق وكان ءابوعبود"، ؤيكى■ ( ٢ ر 
ااسعاوى.الشخ ابن محمد ت ذكره ظك، الغنيم، شان هوت البيت، بتجهيز قام والدي )٣( 
ّ( ٤٥٦/ ) ق شيخنا •ع مرامحلاته انثلر )٤( 
حدنت،.كلمات عدة )٥( 

(.٢٢)أ/ ق لشيخنا ورمالته ترحمته اننلر الزامل• صالح بن زامل الشخ أي• )٦، 



ضايسهمضبجناصواسي13

دة١١/حياة ومحنا الخثر، 
__JJمن واصل البسام" الفهد سليإن —ولد السليإن الرحن عبد صادفتا 

تميطبعه يي سليان أن لكم ذكرت الذي الخصر أن يذكر لبنان، إل مصر من 
قمحمر وهو خر، عنا اش جزاهم البحرين، طريق من بتحميله يسعى فقط طبعه، 
الفقهأصول ق جدا صغثرة ورماله ، الفقه

صدالولد ومتا المحث؛ن، وجع والعيال الوالد عل السلام مني لزم، ما وهذا 
أمورمن يعرف فإنه مص، مفره وعليه عئ الله نعمة ومن الكثثر، بالسلام نحصك 

وهانتيمتا، التي الشؤون حمح كفانا وند ءارْ، يعرفه لا ما وعوائدها البلدان هذه 
لهاالضرورات ولكن إليها، مفرنا يستغرب التي المحلات هذه إل السفر هذا علما 

وكذللثحودنياهم، ديتهم ذ وبمظهم الذلية، ولهم لنا يصلح أن أرجوالله أحوال، 
واللام•محففلكم، واض الحإعة، وحح هو عليك، لم يالعباد صالح 

يل-ةثل■ رغبة الوالل• اوكان العدىت الرحى •ب- الشيخ ابن افه— محمل.—حففله العم نال )١( 
الطائرةوصول عن سأل يوم كل ف وكان ممكن، ونت، أنرب ل عنزة إل لرجؤع ال 

القائمةاكنائرات وارتاط المج موسم نلروف بب لكن الوؤلن، إل مله موف الي 
١ ٢٧صى اننلر: تقريا،. واحدا شهرا عالية مدينة ل مكثا مدة طاك الملكة إل والسافرة 

السعدي.ناصر ين الرحمن عبد العلامة الشيح حياة من احت،اعية مواقف كاب؛ من 
تأليفهف؛، منهجه ظك بان ونل. النمين،، ل الفقه وتوصح السالكين ،منهج كتاب؛ وهو )٢( 

والدلائل،ائل المبض فيه حمم، الفقه، ل نحمر كاب ،...فهدا فقال،؛ مقدمته حلال من 
ماوممرا الموضع، ^ا إل الفرورة لشدة نفعا، وأعغلمها الأمور أض عل فيه واهتمرت، 

لألالمتدين، عل وفهمه حففله هولة لواضحا؛ فيه الحكم كان إذا النمى عل أقتصر 
حمدلصاحبها بمصر الحرن الكتاب الكتاب؛ل-ار حلح وك بدليله،. الحق معرفة العلم 

جعلهوفد البسام، الفهد ساليهان السيد نفقة عل اثليع آحره؛ ل وكب المتتاوي، حلمي 
إحراجه.اف يثر عليه، مرح له اف— حففله — وشيخنا تعال،. ض وقفا 

ء...أمامقدمتها؛ ق قال، المهمة،. الفقه أصول، ق جامعة لهليفة ءرمالة بعنوان؛ وهي )٣( 
تعلمعل معينة المعاق، واضحة الألفاخل، مهلة الفقه، أصول ل لهليفة رسالة فهاده بعد؛ 

كريم،.جواد إنه وقارنها، جامعها يضر أن افه نسال معاق، متأمل لكل الأحكام 
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ى1ةهتج

الحرم.اض، عبد الشح ١^٢^ الناصرإل الرحمن همد المحب من 
وبركاته.اممه ورحمة علميكم الثلأم 

ومتاع،الحبة، العهرت بعد العهد ة أمحاتال عندي تقهووا الخميس اليوم 
بصلاةءل.دهم جهة من معك أتكلم محب العدوى ل وأمحر ، وصابر والعدوى، 

كلالحاجة ق الصلاة يتركون ما الذي الناس شامل العدد أن وأ-محرمم الفجر، 
ونحنمحينا من الحمل." —لله ارحنا ؤيقود,' الغير، مراعاة القصد وأن وغيرهم، وفت، 

جارالفهل. العزيز همد ييتإ عذر، لنا وما الفجر، وخصوصا الحاعة، عل محافظين 

أنهنرى الحثر، إل الله— -إنشاء وندعو معلمين، ناس مثالنا أن نرى ولكننا المجد، 
يعدونبريدة أهل ®شوفوا له؛ وهلت، التكاّالذناا، مثل نلاحفل نجعل بحقنا قاصر 

يذللث،،أمحرونا يعدون، ما بريدة ل العهد أساتذة ®إن قال! وعيرهم®، المعهد أساتذة 
الحيلوأن الغير، تقتح القصد أن أقنعهم ويقيت، العوام®. صفة صفتنا لست، ونحن 
نمصايرونه للث،، ذكرت ما مثل وملحظهم جدا، متأثرين ولكنهم أحد، كل يثمل 
عدمعندنا لوأن أحوالنا، ؤيعرف، يعرفنا، ءايشح ؤيقولوزت حم، يإحراقا علميهم 

مراعاةعلمينا الواجب مراعين وحنا الحل لهذا حينا س حنا عذرنا للماعن، ملاحغلة 
المصلحةس ذللئ، ق لما وجوحا؛ نرى منة إلا الحإعة يرى ما الذي بمحق حش الحال، 
تونعأنلث، رأينا إن لهذا نحوهذا. وكلاما لنا®، الخير س فيه ولما المحاوور، وزوال 
يغمىمثلهم أن حم~ تثق الدى أوالأشخاص النواب، بعض طريق ~ولومن للعيال 
الصفة،حذه هم حا لكنهم يمكنكم، نحالفا منهم رايتم إن البال وتحهلوا عنهم، 
محفظكم.وافه مقال، مقام ولكل 

منوكانوا حن. وصابر الحيوي، الرحمن وعيد منيع، أحمد ومحمد الحية، محمل أيُ 
بالمعروفالأمر هيئة أعفاء س يخطاب محتمفل وشيخنا العالمي. عنيزة معهد أساتال.ة 
الموضع.نص حول ه ١  ٣٧٥ه/ / ١ ٨ وت\رخ,' بحنيزة 



ج'قتآتهمحايسامضتيسماسي 
الرياضقاصي الوظيقه:  ١٣٦٧/٩/٦ااتاJJخ: ااوق0(:)ا(

فقهيةمواضيع حول الشيخ من استفتاء ال0و0وعت 

١قآمحآنييلنسم 
اتنمهمن مع الدلكن صاحب احتالف إذا أته المدة أجوبتكم بعض ق ذكرتم 

معالدكان صاحب قول القول أن المعتادة، مقاصيهم وخادمهم أهاله بملي وأمره 
محل؟،وبأي كتهم، ل ذكروه فهل راحة، وفه معقول وهذا جوابكم، إلح يميته، 

أرجوكمالإف1دلأا/
علومحيل المناع، وسائر والماء الهلريق ق اشتراك لها أرض هطة ؛١٤ إذا 

الشفعة؟نقط فهل منافعها، دون مقطوعة اشتراها بأن الشفعة إسقاط 

والقافةل٣/والأثر، الحنة، 
عرضذلق\>سما يصح وهل أحدهما، أيا القاصى لهإ بين لما ثم اصعللحا إذا 

الخ؟تبل ما الحكم وجه لأحدهما لوبين أنه وهويعلم الملح 
ولووالجروح، الحارح اتفق ولو ابرح، أرش تقدير من المخ أيضا وذكرتم 

أءهلاهفإذا محانا، العفو محوز أليس قيل' فإن وعفا، مرايته عن حقه الجروح أسقط 
١٣٦٧\إ ٦/ . أولا؟ يصح هل عنه، وعفا به، يتعاون الثيء بعض 

.٢٢١ص النافعة، الأجوبة ق معدي ابن الشح جواب انظر )١( 
.٢١٦ص ابق، ايالمدر ق الجواب انظر )٢( 
.٢١٧ص المابق، المدر ل الحراب اظر )٣( 
١.٢ ٩ ص الأبق، الصدر j الحراب اننلر )٤( 
.٢٢١ص الم.اس، الصدر ق الحراب اظر )٥( 



ِإشصسامضبجسماسيهئجةس 
الرياضقاضى ال9ظوث6!  ١١/١٢/١٣٦Aااتالرخ:الوكم:)أ( 

الاختصارءلرأقة حول واتراح حر، التفخلاصة كناهمه! حول الم؛م؛عت 

آض٠٣أق بمج 
ينناصر ين الرحمن عبد الشخ؛ ووالدنا، الفاصل شيخنا القام، محرم حضرة 

_؛.iTمائه، وأحس ثوابه اض أجزل، محعدى، 

الدوام.عل وبركاته اش ورحمة عليكم سلام 
صارشرحكم وكامل ، ( ) الورخ! الكريم كتايكم وصلتي فقد يعدت أما 

 )٢(. قالتنفير حلاصة مؤلفكم! يإتهاء لكم افه ثر تيحصوصا معلوما، اينكم لدى 
oJla  ذك.ض ف فالحمد ، واختماره تصيفه ؤلريقة وذكركم ، الوجيزة الاا.ة

احتمرتموهولو القرآن، لحمع كاملا يرا نفجعلتموه شخ يا ؤياليتكم 
الأنبياءتوحيد ق فعلتم كإ تلاثة أو محليين ق الحاصر للوقت مناسبا اختمارا 

.٠٢٤ الأجرةاس،ص ا/لآ'آاهك،امو ٠ فراغيالأصل،وءوذارِخ:ما/ )١( 
منةوذللث، القرآن"، تفسير خلاصة ق المنان اللمعليف نمير ١٠يعتوان! الكتاب ؤلع )٢( 

٠; ١٨مزرخن: لشيخنا، رسالة ل معدي ابن الثخ ذكره كا > ١٣٦٨
.٢٤٠ص السابق، المدر انثلر 

وكتبت،باق، امتعنا رممان دخل "ثٍوم رسالته! ل معدي ابن الثخ نال حيسئر )٣( 
لهليف",واحد محلي يبخ ؤيمكن شوال، ٣ ل إتمامه افه ؤيتر التفسير، خلاصة 

.٢٤٠ص السابق، الممل.ر انفلر 
اضوصفح التي العامة الأوصاف، ق مقدمة أولا! التمنيفح! هدا روءلرمة نال! حيث، )٤( 

الرسالة،ق آيايت، ثم عليها، والكلام والإي،ان، التوحيد، ؤ، آيايت، ذكر نم القرآن، ببا 
العمومية،الدينية الأخلاق ق جواع آيامتح م عليها، والكلام العقائان، وبقية والمعاد، 

تممنها، يتفاد وما القرآن ق المذكورة الأنبياء نمص ذكر تم الأحكام، آياُت، ذكر ثم 
الكريم،لوجهه خالصا العمل مححل اطه نرجو الكتاب. انختم وبئا منثورة، قواني ذكر 
.٢٤١ص السابق، الصدر اننلر وكر0اا. يمنه الأمر يير وأن 



٤٠١ ١٣ح؛، |شامحساررحسنيسماسي ؤزستنخ-إإن 
سادهتمر بر تقاليوم الماس بيد ما لأن به؛ اش ينفع أن لرجوت والمرملن 
ببعضأظن لأن أكمل، ورأيكم بمدا، لكم أشتد أحبت ءذفاكم، لا كا حاجتهم 

لأماحا اكتفى فلو الحسان، القواعد حنس س المختصر هذا إن >>سقولت الناس 
فلاطبعه نفقة القصد كان فإن ذك، معنى عل القواعد ق نبهتم وكإ له، كالأنموذج 

ثيءتونع أحببتم ؤإن نحارة، وميهلبعونه فيه، للممشارين تمحوا أن إلا علميكم 
علاتفاق حصل ؤإن تكلفا، محانا للتونع طبعه نفقة لأن سهإ منه فاجعلوا منه 

نثرعل صممتم ؤإن اف، بحول كان، مهإ فيه سهمي عل فأنا شركة، أو محانا طبعه 
طحنفقتي من قسطي لكم أرسل عزمتا وقد فيها، سهمي عل أنا فكذك حلاصته 

مقداروعن الرأي، هذا عن جواب منكم يأق حتى أنتفلر أحبستا ولكن الخلاصة، 
ذك،عن الإفادة فالأمل طبعها، عل عزمتم إن الخلاصة نحتاج تطنونه ما 

اضأعاذنا عاتق، أكثر والشغل الكل لأن بمثله، الخواب تآحثرنا عل تقابلونا ولا 
والكسل.الحجز س ؤإياكم 

؛١٠].....[

حدغن،.أسطر عدة 



ءجُجأأأأجاسلي بن عبدالرحض الثيح إش 
الرياضقاصي ااوظوث0:  ١٣٦٩/١/١٩ااتاJlٍخ: (y):_

التمر١٠خلاصة  ١١مما>،: طبع حول اا0وهوعت 

دسآضمآهم

تعالالنه مى سعدى، بن ناصر بن مد المغا السمق• أظ ووالاسبممحخنا، 
آمثتن•لديه، فنا له وبارك عليه، 

وبركاته.الثه ورحمة علتكم سلام 
شرحكموكامل ،  ٦٩محرم  ١٣الورخ• الكريم بكتابكم تثرفت فقد وبعدت 

أعلمإ فإل أحمد والابن أحوالكم، وامحتقامة صحتكم عل الثه وحمدلت، فهمته، 
عينك.اض فقث حهلكم، من إلا بقدومه 

قدمتموهابأنكم تذكرون الضر، حلاصة كتاب،؛ محلح عل مساعدتنا كدلكا 
أنكممع تحق، نعإ نمصتها أك بخاؤلري ولكن وكرامة، فحيا ريال، مامن 

عنهاشعرت ما بغفلتي وأنا السائقة، الكتب، طح مند ذك من قيء عن لنا أشرتم ما 
عل ١٦٠الطرف، حمد حولت، وقد ريال، ثلاثإئة تكون أن رأيت، وذاك فلهيا هناك، 

منوأرجو وقوته، اض بحول وتصلكم بوقتها، إياها لمه يالأصحاب، بعض 
ما.أحد عنله ذللث، ق طارئ ل يكون أرغ>لإ_إ لا أق مع بوصولها، إشعاري شيخي 

١٣٦٩/ ا / ا ٩ والثلأم. وتوفيقه، بالْلفه وأمدكم عونكم، ق اممه كان 
لكمالداعي 

عميلبن اف عيد ابنكم: 

 Iالنافعة.الأجوبة ق حده أ



^اِِطمحصت،ءءسسَر
خا1قرهاوي 4_ بن اممه ااثيخس *راسلأت 

)هاّآاه-ها/ّااه(

بنسليإن الشيخ عند القرآن حفظ يتي،ا، نشأ ى  ١٣١٥ستة عنيزة ق ولد • ترجمته 
عنالعلم فتلقى بريدة، إل رحل ثم المانع، اض عبد الشخ عن أحذ كا دامغ، 

العمري،وسليإن القاصي، وصالح سليم، بن وعمر سليم، بن الله عبد المشاخ؛ 
والتحقه،  ١٣٤٤عام الهند إل رحل العلم، ت، طلإل وانصرف، التجارة وترك 

الرياض،إل فرحل عنيزة إل رجع ثم ٣^١، عن وهم، بدلهمح،، الرحمانتة بالدرسة 
بثر،بن محمد الشخ عن وأحد الأحساء، ؤإل إبراهيم، بن محمد الئخ عن( وأحد 

نمالعتقري، الله عبد عن وأحد الجمعة، إل نم ماح، بن محمد عن فأحد قلمر، ؤإل 
مْلولة،إجازة وأجازه القرثى، اض أحمل عن الخدين، علم فأحد الهتد، إل رحل 

؛العروق،،آمرا كان ه. ١٣٥١مستة عاد ثم .، ٠١٣٥٥عام كانت، الأتمة ورحلته 
كُاليممكتبا مرايت، عدة ق يفنح وكان لائم، لومة الأة ل تأحده لا المتكر، عن ناهيا 

٠١٣٥٧عام الهند من عاد ولما محاظ والحساب والكتابة الكريم القرآن الأطفال، 
فحجوسجعه، ذللثج فاستحسن سيخه، واستشار للجنوب، التوجه ق اممه استخار 

عندهموفح صحيحة، إسلامية بدعوة قام حبنا صامهلة، إل وتوجه العام ذلل؛، 
والمدرسونالقضاة يديه عل ؛نرج العلمية. الجالس لهم وأنشأ الدارس، مثاتا 

متواصحا،كان اجد. موحهلباء جوامع وأئمة يالحروف، الأمر هيئاينن، ورجال، 
علنقل بمرض أصيك، حتى بمامهلة مقي،ا يزل، ولر النفس، ه عقيقكريإ، بسيعنا، 

0 بتاريحت فتوؤ، الرياض، متثني إل إثره  /a  ؛جتلقه. ٠٠ ١٣٨٩إ:

(.١ ٠ ٧ )م/ j، به الخاصة اللاحق اننلر )١( 
لهأقرئت وند (. i\/Y)الناظرين وروصة (، ٣٩٨/٤)نجد علياء ل! ترجته انظر )٢( 

محستقالة.كتب عدة ولدعوته 





؛ظُهق؛ن؛قضصساسمحسديوي مص_مجةق 
١ ٣٥٨مة شوال  ٣٠الدرادمي• من . آممحم أ؛رمح آش بمم 

الحرم،الشفيق الكرم الأخ جناب، إل القرعاوي محمد بن اه عبد من 
ؤيرصاه.محبه ئا ووفقه وأبقاْ، اض سلمه عميل، آل العزيز عبد بن اف عبد الشخ؛ 

هو،إلا لاإله الذي اف إليك فأحد بعد: أما وبركاته. اف ورحمة عليكم اللام 
بالأخواتفقتا بالملامة، الدوادس وصالنا وقد متوالية، اممه من ونعم وعافية بخثر إل 

وأرسلناطيب؛ن، ش~ "والحمد أهلنا أن وعلما أهالكم، عن وسألماْ ، النبل محمد 
معترطوما الله إنشاء صامطة، ق الدين إحواننا إل السنية الهدية من نح ستا معه 
ناصرامم؛ واحدة كل عل كتست، وقد صامعلة، سوق ل يساوقون الدين الحلاوة أهل 

عنالله— شاء —إن ونحن خرا، جزيت علتهم، يقرنها التح~ ثاء وهو~إن ، حلوفة 
٢.ر وبركاته الله ورحمة عليكم واللام لرم، ما هدا إليكم. نتوجه قريب 

الكسور.وبجم الثمي، الق، ينعاض عنزة، أمل من عريش أبا  ijلهوجندتما ا ١ ر 
ويرصبمامطان، ولد ^ ١٣٩٣ه- ١٣٢٢)مباركي طياش خلوفة بن ناصر الشخ )٢( 

صامطةالقرعاوي الشخ وصل ول، فأسد، يمرض أصبيا تزوج، أن يعد وذللثا القرآن، 
مأوىأصبحت حبثا ه،  ١٣٥٨عام ثبا مدرسة لبناء داره يعص وأعهلاه عليه، تعرفا 

مدرساعمل لائم• لومة افه ل تأحدْ لا محارمه، عل وغيورا الله إل داعيا كان للهللأيبط. 
ه، ١٣٧٣عام بالعروفط الأمر ميتة ل عضوا وعمل الفنون، متى ل المالفية ؛اكرمة 

يصامعلةالعلمي بالعهد وماورسا ه، ١  ٤١٠٧ عام هامملة يمحكمة للثجاج مقدرا وعمل 
ولرفامتنع، القضاء عليه عرض وند فأحيل، التقاعد، عل الإحالة *؛للبخ ثم ه، ١  ٣٧٥عام 
ق:ترحمته انفلر بجهقه. ه. ١٣٩٣/١١/٦لتتول الرض، أنعل.ْ حتى يدرس يزل 

■١  ٩٨صل الدخل، لعمر السعودية، العرية الملكة جنوب ق الإصلاحية النهضة 
نجدإل صامطة من توجهت السنة هذه أروق ه؛  ١٣٥٨سنة عن القرعاوي الشخ تال )٣( 

منالقعدة ذي أول ل عنيزة ؛وصلت نفسها، السنة من رمضان شهر لتم ل أولادي لزيارة 
ذيآخر ل منها وتوجهت العالم، لطالب سنوات أربع غياي بعد شهرين حا فأقمت الستة، 

أحمدوترتيبت القديمة. السعودية الصحف ق العايإء كيار مقالات انفلرت الحجة،. 
بناض عيد الشيح كتابت ل أخرى تفاصيل وانظر (• ٦٥)م/ الطويل الزير ومد الجاز، 

١.٣ محي السهل، لوصى السعودية، العريية المماكة جنوب ق ودعوته القرعاوي محمد 





ع"وج^مبنسمعامح 

بمآثاؤمحٌ
تالفاصل الشيخ فيه، والحن، اممه ق الأخ اجلحرم، العزيز ا،لكرم حضرة 

وأبقاه.الله سلمه عميل، بن العزيز عبد بن الله عبد 
وبركاته.افه ورحمة عليكم الئلأم 

قالخإعة ْع العمر وصلينا حمس، الساعة عندكم من توجهتا أحي، ت بعده 
مرتين،لكم وأبرقنا الكتب انتفلرنا إننا ثم كلها، الأمور يهل اممه اليوم، ذللث، ق مكة 

أرسلما أحونا كان فإذا بكرا، يعي. أو يكرا الله~ شاء ~إن نتوجه عزم عندنا والأن 
تلاحظونفأرجوكم لخيزان، يرملها الذي هو معيد بن محمد الأخت فإن الكب، 

وصلناإذا الله ماء ؤإن لحيزان، يصن أنه الظاهر حميل. بن الله عبد والأخ ، ذللث، 
بالمدارس.يمملق ما كل عن بركم يا نخركم 

اممهكثر محبكم، عل عهلفكم من يتموه أبن. ما عل أشكركم أزال لا ؤإق 
عنا؛الكاتبة.تغفل ما افه— ماء ~إن وأنت، أمثالكم، 

هوكان إن ، القاصي العزيز العبد افه عبد للأخ! كتائب، كتابكم وبملي 
ااوست،.ؤإلأترسله حاصر، 

.٢٨٨ص ق شخنا مع ومراملاته ترحمته انظر )١( 
الكريديىفهد من خء؛لابج بموجب، دللث، تم ا حيالكتب،، صناديق الشيخ أرمل وقل. )٢( 

قبلص الرياض. بريد رامدير نمه: وهدا الرياض، بريد مدير إل العهد ول تثار م

اللهعيد للشخ عائدة عقيل ابن الله عيد الشخ يطرف الض الكتب، محاحير أرع 
سرعةعل ونحرصون أ-را، إل الييد ل له ترحلوتيا ميدي أمر ب، حالقرعاوي، 

ميديس«.بن فهد ه. ١  ٣٦٧!/ / ١ ٨ افه. شاء إن إرسالها، 

لشيخنا مع ومراسلاته ترحمته انغلر حميد. بن مليئان بن النه عبد الشيخ أي■ رم 
 ;(.٤٣٧)٢

لهوزمحجيتتالثيحالقرعاوى، ٤١



ءض_'ذاء؛أؤسدالثرهاوي بن مداس القيح ض  ٩٥^١٢'ه

شيخنا،إبراهيم؛ بن محمد الفاصل الشخ عل والسلام لرم، ما هذا 
وخمح، حمن بن عمر ت الفاصل الحب والشخ المناخ، وشخ وشيخكم، 

يقرؤونكمالإخوان وحمح حافظ عندنا ومن باسمه، كل والطلية الإحوان 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام محروسان، دمتم اللام، 

١٣٦٧/٤/٢٣افينسJاكرUوى.صد محبكم: 
سعيدبن محمل. والأخ الكتب، إرسال عل علياكه أمر شر احرص افه، افه 

هويرسلها.الشافي مجنعنل، نلهريتج إذا يقول: 

الحكومة،مطبوعات من السحيمى عنال من كت—، صناديق عثرة حملنا 

ووفقالخم، أهل اض كثر الإحوان، من وهدايا الحكومة من مشروات ومثلها 
أثرأحي يا وهدا شكرها، يرزقنا الله الله، من نعمة وهدم المالحة، للبهلاJن الحكومة 

فيهلما ويوفقهإ ييدتيإ الله حس، بن عمو والشخ إبراهيم بن محمد الشخ اجتهاد 
الجتح.صلاح 

؛٩ ص ل شيخنا مع ومراملاته نرحمته انفلر الشخ، آل حس ين عمر الشخ أي: )١( 
حاثية)١(.١  ٤٣ص ل ترجته اظر الحكمي، أخمد بن حافثل الثخ أي: )٢( 
المكرمة.بمكة الكتب، متويع مدير الحيمي، الرحمن عبد أتماُ )٣( 



اءءوءب-جإ;ا■َةءرء 

ة ١٢١ه
-ممحءأ-ض'ءا 

بن،حيدالقرماوىعيداس القيخ من  ث1ة1!1
الرياضقامحى ااوظوث0ت  ١٣٦٧/٦/٢٦اlتاJلخ: االق0(:)ّآ(
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تة'قد؛سزمةباسمحسدامظوى ت؟1نة"هم 

الفاصلIالشيح فيه، والحب افه ق الأخ المحرم، العزيز الكرم، حضرة 
•وبركاته الله ورخمة علميكم السلام افه. سلمه العميل، العزيز عبد بن اض عبد 

العزيز،كتابلث، تلقى محبكم إن ثم هو، إلا إله لا الدي اممه إJاJثإ فأحمي بعد: أما 
والكتبمعلوم، محتكم لدى صار شرحكم لكامل صحتكم، بدوام مرورا وتلوته 

إليكمأشرنا وفد القس، عوض فانمم حال كل عل ، ٢١١إبراهيممن فتحتم الدى 
بتجهيزهامتحد فهو إبراهيم، من قيضت إدا ثال: معيد محمد الأخ أن إشارة 

حميعا.حرا افه فجزاكم ؤإرسالها، 
العمل،باشرنا ونل والسرور، الصحة حال ق معه هوومن وصل فقد محكم؛ أما 
عنتزيد مدارس عدة فتحنا وفد رغبة، وازدادوا واجتهاد، قبول الاس من وحصل 

نوسعأننا اطه شاء إن ؤيمكن ذلك، من أكثر رغبة معهم الناس أل والظاهر الأربعين، 
مدرسة،عندهم نفتح أننا يريدون فرية أهل كل لأن الناس، رغبة ص نرى تما المسألة 
فمثلامدرسة، فيها فشح قرى لها المجاور الكبرة القرية نفلر الحال، حسبا عل ولكن 

والسارحةعشر، اتتي شبيل و؛ني مثلهم، حمد وبني مدارس، ستا عندهم الحريثا 
والحقواوالفحمة والثقيق والدرب وبنشمثلهم، وصبيا وأبوعريشمثلهم، والحكامية 

وبالغازىمالك وبمي نفا مثل إلهم نتوجه قريب عن اش~ شاء "إن والحال مثلهم، 
عندهم.مرقهم اف— شاء -إن نريد منهم طلبة صامعلة ق عندنا لأن وهرومؤ، 
وهو، محمد وابني وأهل وأهله هو العليا السلامة ل نزوله فأول حافنل: أما 

الثاقي.اش عبد بن إبراهيم أي: )١( 
عنيزةق ولل. القرعاوي، أمرة وعميد الثبخ أبناء أكثر القرعاوي، اش عيد بن محمد الشخ )٢( 

ممالسبعينات، أوائل ُُسشأُ فرية ؤ، ابنوب متملقة ق الأؤل يرامته وكاننج ه،  ٠١٣٦ عام 
بالعهداسيبماسلة،ونحرجنم بالدرّةالاف؛ة التحق 

منهلقةل للمدارس وكلأ أبوه عينه ه  ١٣٧١^عام حافقل الشيح وفاة ويعد م، ١  ٣٨٣عام 
الي،امةمدرسايثانوية هافعان  ١٣٨٨عام ونحرج بالرياض الشريعة بكلية التحق نم الحوب، 



٠ِ  ٠٠
غ ١٢٣سبمداهمطوي بن هبدالأم مزالثيح ٠^٦ '■" ام 

عريشأبا إل توجهت ثم الطلة، ورنت محاطة إل توجهت ثم فيها، ١^ حش 
الدارسوبعض انمن، معلمتن فيها المدرسة وجعلت ورنت ويس وصيا 
أومدارس أريع كل وجعلت، ستة، وبعضها خمسة، و؛عضها أربعة، وبعضها ثلاثة، 
علحاففل يكون الرتيب تم ؤإذا الثللة، كبار من واحد عليها يثرفإ ست أو خمس 

الأمراءلأن وأعإلها؛ المنفية ثم وأعإلها، أ«را إل أتوجه اض~ ثاء "إن وأنا الخمع. 
مومدرسة مدير كل جحالت، وكيلك، إليهم. أتوجه أف مي طلوا قد حرا" افه ~جزاهم 

يسركم.بإ ذلك، بعد نخ،ركم اطه ؤإنثاء وأدواما، يستلمها الل.ى الدرسة بكتب الملزوم 
صامهلة،ق عندي أبقيته خمد للأخ والدي الأينتن، فاستلم لزامل، معنا الذي أما 

اممه—شاء —إن ولكن العارضة، لحهة توجهوا الن.ين المءال٠ان مع إليه أرسله ونسبتا 
إليه.عازم إق افه— شاء —إن يحيثإ معي به أوأرؤح محاطة، إذارجعتإلل إليه سارسله 

عليكمواللام محروسن، دمتم لديكم، الحرير عل والتلأم لرم، ما هذا 
٦١٣٦٧; / ynالقرعاوي. صال بن الله عبد محكم: وبركاته. افه ورحمة 

إلتوئق حميد بن الله عبد والأخ عنترة، ل ولد وجاءه طيب، إبراهيم الأخ 
القاصياض عبد تسالمونها عاليكم أمر بغير ريال، مائة ل علميكم حولنا ند الغاية. 

ثيا*زامل عذ وحول حثرا، جزيت فندهم، نيادة طلوا ؤإن للتت، 

انتقلنم الأسرة، أمور عل بالإمراف والده وكلفه عاما، عشر سبعة قرابة بها ؤيقي يالريامحن، 
•؛ه،اقا،،باز ابن العزيز عيد الشيخ لسإحة وسكرتثرا شرعيا مستشارا الإفتاء دار لل يعدها 
ؤيقيوالخارج، الال.ا"حل ل لسإحته الخيمية للمثّاريع ا رئيوكان ه،  ١٤٠٤عام ذلالثإ وكان 

ؤيعملوالم، الدعوة أعإل، ق بارزة جهود له للتهاعل.. أحيل يم وفاته، حش معه 
الزيارةدائم الله- حففله — وكان الخمية- القرعاوي افه عبل. الشح لموسسة رئيسا الأن 

محبهلما افه وفقه كثثرا. يه ومحق محه كلقئه شيخنا وكان الأسوعي، ه محلق لشيخنا 
٠( ١ ) حاشية ، ٤٠صى الخزيرة، جنوبه لداعية الثرة ت كابح ق انفلرترخمته ؤيرضاه. 

أحوشيخنا.الحقيل، العزيز عيلء بن حمد أي: )١، 
(.٢٧٨)Y/ق شيخنا مع ومراسلاته ترحته انهلر العمود. محماJ بن إبراهيم أي! )٢( 
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ت!هة!تهاّامةسسمحساص ه0ت 
دساثآوىآض

افعبد الشخ ت فته والحب اف ق الأخ الحرم، العزيز الكرم، حضرة 
وزانه.وJالعالمكمله وأعانه، الله سلمه العميل، العزيز العبد 

وبركاته.اش ورحمة عليكم الملام 

هو.إلا لاإله الذي اممه إللث، فأحمي بعد: أما 

صحتكم،بدوام مرورا وتلوته الكريم، كتابكم تلقى قد محبكم إن ثم 
الرأسس أمحرتكم فقد اوسعين جهة س أما معلوم، صار شرحكم وكامل 

م،نحرص اس رثزلك g، م ذال ض لكم حوما م اراض 
تعد،مغ.مكم الخعح وصلتؤ ما كان ؤإذا التويري، صالح الأخ عل جتزان 

لكم.ثم فه والعروق 

جهةففي حاففل أما I الحمل. وفه فتركم، والدارس الطلبة جهة س أما 
أجنبيا،ثلاقن تحو فعندهم صامعلة ؤللبة وأما مدرسة، ثلاثين نحو وعنده بيس 
صمدوأهل مدرسة، نحوعشرين فعندي صمل. وجهة عريس أبا فبجهة أنا وأما 

يكون،ما أرغ>ِت، وهو الدارس، أكثر هي وصارتا مدرسة، عندهم جعلنا 
وعبسبالغازي وكيلك، مدارس، فيها جعلتا الكبار قراهم وخمح ومقبلين، 
زادلت،والحكامجية، والسارحة والخثراية والحرث وسفيان والعبادل والنجؤع 

سالءلرف^ن، س حاصلة والرغبة الحمد— —وطه والاجتهاد الدارس، عندهم 
وألفينمصحف، ألفين لنا أرسل محففله— —اطه العهد وول والتعلمين، العلمين 

الجموعةوألفين التوحيد، كتاب وألفن الشبهايتؤ، ، كثفوألفين الأصول، ثلاثة 
-بيهعظيم موع لها وصار افه، بإذن ونفعت، نفدرت>، وكلها السعودية، العلمية 
ونفعت،ونفديت،، النصيحة، طع أعاد حميد بن اطه عبد الشيخ وكدللاج الحهة، 

الحالين.رب لله والحمد اطه، بإذن أيضا 



.خااق،ةسسبثسضسجسأهققة3' 
أيام،سبعة رمضان عيد يعد عليه— الله —رحمة توق حكمي افّ عبد حسئن 

حلقه.ق حية أصايته 

محرا.حزيتإ باسمه، كل والإخوان الشاخ عل واللام لزم، ٌا هدا 
وبركاته.الله ورحة عليكم واللام 

اكرعاويمحمد بن افه عيد مح؛كمت 
حقه.لاوست، مله ت الله عال محل 

من؛؛نالنا١غين وأحال حافظ، الشيخ عم ابن الحكمي، الله عبد بن من الشيخ 
محعلهالقرعاوي الشخ وكان جم، وأدب غزير علم عل كان القرعاوي، الشيخ طلاب 

علمق وامحع اطلاع له كان الحكمي، أحمد بن محمد الشيح بعي. العالمية لكانة اق 
يصامهلةالقرعاوي الشيخ مدارس ق يالتعاليم واشتغل والصرف، والنحو القراءايت، 
بالعروقالأمر ل مشاركا وكان الدارس، بعض وأدار الخشب،، وأم وبيس والخاضع 

بنمحمد الشخ لسإحة أوراقه ورفعتا للقضاء، الشخ رشحه النكر. عن والنهي 
لترجته انظر بءأ؛مح• اكري؛ن• مل تول 1ذ القضاء بجارس أن له الله يشأ ولر إبرامم' 

السعودية،الحربية المالكة حتوب، ل ودعوته القرعاوى محمد بن الله عيد الشيخ كتاب. 
•٩ ٠ ص المهل، حار بن ليّك، 
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1|قء1ءمزامخصداسبجسايوي 
ي_جهآؤءفيٌ

تالفاصل الشح نٍه، والحب اض ق الأخ الحرم، العزيز الكرم، حضرة 
وزانه.كماله ويالعلم وأعانه، الله صالمه العقل، العزيز العبد اف عبل. 

إلاإله لا الذي الد إليلث، فأحمي بعدت أما وبركاته. افه ورحمة عليكم السلام 
الوجوه.كافة من تسركم الحمد— —وش الطلبة أحوال عن محركم محبكم إن ثم هو. 

تلاميدوسْ مدارس، حملة وحواليه الحتمح، أم ق بيش ق فهر حافذلت أت!ا 
جلةوحواليه عريس، أي عقدة ل ت وأحوإ وغرباء• اللي أهل ْن كث؛رون 

تللث،ق اللءارس مسألة لأن وأحسن؛ عنهم تسمعون ما عل مجامهلة وأهل مجدارس، 
الخميع.عل يتجول ومحبكم الحمد، وف توسمتا، الحهة 

ققاموا فمد العمودت الحمد إبراهيم والشح حميد ين اض عبد الشح وأما 
تعرفلأقأنا الحناء، أحسن اض حزاهم قيامي، من أحس والإرشاد الدعوة مسالة 

حالير^،كثرافأمثالهم.
Uوهدا قلل، إلا لأحد أكب U ل لأف الكاتبة؛ بقل علك متثرْ ل U وى 

مرفؤع،فالشلث، حال كل وعل منلث،، تستغرب الكاتبة فقل أنت، وأما مني، يستغرب، 
يعيمااف الحكمة، أشغال كثر بواسطة ضركم س أكثر أشغاممم كثرت، اليوم لأنالث، 

سلديكم العزيز عل والسلام لزم، ما هن.ا ويرصاْا محبه ئا الخميع ؤيوفق ؤإياكم، 
ولكنيتوجه، ونيته ؤيسلم، طب حمد الأخ والمتن، والإخوان والهللبة المشايخ 

أحواله.تعرف 
اللام.يقرؤونكم الطلبة وكافة وحاففل ؤإبراهيم اف عيد الشح عندنا من 

١٣٧• U/ ا/ ٦ وبركاته. اف ورحمة عليكم والسلام محرومتن. دمتم 
القرعاويمحمد بن اف عبد محبكم: 

,٥ ص ق ترخمته انفلر الحكمي. أسو بن محمد الثهح أي؛ )١( 
جهه.تواضعه، س وط؛ )٢( 
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؛؛!■سؤ.خاضقساسبدسدايبي هق؛تةهت 
أقال؛محاهيبمسم 

الفاصلIالشخ فيه، والحب، اف ق الأخ المحرم، العزيز الكرم، حضرة 
وزانه.كماله وبالعالم وأعانه، الله سلمه العقيل، العزيز عبد بن اش عبد 

هو،إلا إله لا الذي اطه إليلث، فأحد بحد• أما وبركاته• الله ورحمة عليكم اللام 
الرغبةمن تحهدون ما عل الحمد- وفه أتم الإخوان عن خركم محكم إن ثم 

وافقت،ما إذا تحلمون وكإ متملة، والإرشاد والوعقل العالم لتشر ومحبتهم والنشامحل، 
الأعإليجعل الله والمكان، الزمان ق الحاجة حسب، عل أخرى جهة إل انتقلوا هة جق 

أهلمن الطلبة من حالة وعنده الخشب،، أم ق بيس فهوق حاففل أما لوجهه• خالصة 
بالقرىالدارس س حملة وحواليه بالست،، ثلاثين مقدار الأغراب، ومن البلد، 

البنت،،من ولل• حاءه وقد صحة، ق الحمد— —وش وهو مساعدين، وعنده المجاورة، 

وهومحفوظاُت،، ومعه ؤيكتب،، يقرأ عنده ابني ومحماو الطالبة، بنايت، س ثانية وزوجتاه 
صمد،ق وهادى والدنية. النية يصلح اض بالحففل، قوى أنه يؤمل اض~ —إنشاء 
وكدللث،صمد، والى ق ماهارس عده وحواليه المدينة، أهل الطلبة من حملة وعنده 
فيهوبالغازى والعارصة، المسرحي الخست، وكذللث، مدارس، عدة فيه جيزان والى 
علفهي صامطة أما الحرمثج، وكل.للثج يعالمون، الطالبة بحفي وعنده قاصي مرعى 

علالقرآن مبادئ أخد ه،  ١٣٣٧عام بالشمهانية ولد الفقيه، عل بن هادى الشيخ )١( 
صمدمدرية ل مدرسا عن وحافثل، القرعاوى الثّيخن عن العالم أحو نم والده، 

الشحرشحه ه.  ١٣٧٣عام بفمي بالمعروف الأمر لهيثة ا رئيعين تم لفية، ال
بلغازىمحكمة إل نممل ثم ه،  ١٣٧٩عام بيس محكمة ل فعين القضاء، لتول القرعاوي 

القضاياؤإنجاز ؤإحلاصه قه لمي، محبوبا كان ه. ١ ٤ ٠ ٧ عام للتقاعد أحيل أن إل 
(.٣٤٦فرحةالفلر)آآ/اننئرترجتهل: بالعدل. 

كللب،اليمن إل امحه -، ٥١٣٢٧عام صامعلة ل ولد القحطاق، عبده أحل بن *رعي الشخ ، ٢١
بالشيخالتحق ثم الونت،، بعض إيها١لية شركة ؤ، وعمل عاد ثم -، ٠١٣٤٨عام العلم 

القرعاوي،ملأارس مدرسابيعضن عمل عليه. نحنج حتى ولازمه ٠، ١ ٣ ٥ ٨ عام القرعاوى 



م1'قثلشةمناشحساسنيسفيوي 
حدوبتي إخواننا، فيه تعره وكذلك مدارس، عدة وحواليها الحمد— —وفه تعهدون ما 

ومحويين،هادئة الحمح وأحوال، مدارس، عدة فيه ا،لومم وكذلك مدارس، عدة فيه 
فهيرواتبهم أما حاففل. عند أو حلوفة ناصر عند جعلناه زائدة قوة فيه س كل لأن 
إل"مج قد غالهم الطية وكار منها، إحواتبمم ذواّوا وأيضا تزيد، إ حالها عل 

سحملة أن ؤيزمل ذللث،، أشبه وما أومهلؤع، أوإمام، أوكاو_ا، قاصي، إما المحاكم؛ 
يرزؤ،أن الكريم اطص نسأل، ومرثدين، كأئمة الكبار القرى( س حملة ؤ، يعينون العللبة 

والإخوانوالوالد الرحمن؛ عبد الشيخ أقرء لزم' ما هذا المالحة• البaلائن الأمور ولاة 
واللاممحرومتن، ولمتم اللام، يقرؤونكم والإخوان الحاففل عندنا ومن؛ اللام، 
المرعاوي.محمد بن اطه عيد مح؛الث،ت . ١  ١٣٧ / ٤ Y/ ٠ وبركاته. افه ورحمة عليكم 

ابنبعد يصبيا وكيلا ء؛ن وقد ءريثر،، أي عقدة ق — حاففل —أخو أمل، بن محمال 
الطارئةللمراكز يصلحون واحل كم فيهم والطلبة فمغ. إبراهيم الشيخ وقبل، دحيم، 

ح؛نمليم ءز، وكيلا ص ومحمد الحرث، قاصي، عل وكيلا ناصر كجابر يتمرنون، 

ه،١  ٣٨٢عام الضايا تم ه، ١  ٠٣٧ عام محكمة؛لغازى، j، قاصيا فع؛ن، للقضام، رشحه نم 
تووللمماعدعام أحيل أن إل، طم غميقة' محكمة نم قلوة، محكمة ثم 

U :،j / اننلرترجته م. ه.  ١٣٩٧/ ١ ٢ :،j (.٤٨٨والقضاة)إ/ القضاء تارخ
يدعل، ودرس ه، ١٣٤٢عام محعر بقرية ولد الماJحز،، ناصر بن حائر الث،خ أى،ت )١( 

ئمه، ١٣٦٦عام القحمة لخامع وخطبا إماما ع؛ز، حاظ، والشخ القرعاوى، الشيخ 
نمبالعروق، الأم ثبمئة عضوا ء؛ن نم لحامعها، وخطيبا مدرما الحرث بلده إل، انتهل، 
 ،j^• بمحكمهقاصيا ثم بالحرث، ءدل، كانت، ثم يالقنف.ذة، الحتوب، مدارس ميع وكيل

محكمةإل، انتقل ثم ، ٠١٣٨٢عام وذللث، !□حة، محكمة لرئيس اعدا مثم المخواة، 
المطقةقضاة خرم س كان للتقاعال. أحيل حتى صامطة ثم السارحة، ثم صبيا، ثم ضمد، 

(.١٨٤)١/ النثلر فرجة و،ت انفلرترحمته وحنمعاملة. صفاءسريرة، مع وعفة، ورعا 
اظهعيد الشيخ عند العلم محللب عريثي، شيبان ت الملقب، حساز،، بن عل بن محمد الشيح )٢( 

الحجفارقرية إل، نقله ثم مدة، الحرادية قرية ؤ، مدرسا بعثه ثم ماوة، هامهلة بمدينة القرعاوى، 
حىومدرسا، للمحكمة تابعا مهلوعا، السارحة أحد إل؛ نقله ثم ه،  ١٣٦٧عام إل، مدرسا 



؛_E3ّزأدمحقسبذسام،،ُمح وج□ 
وكيلاجابر وأحمد للحج، عرم حثن الرمحي عن وكيلا ومنصور للحج، توجه 

أصلوا*قد فهم لد وحسن محي ومحمد مرعي، أما إبراهيم، الشيح عن 

بالعروقالأمر هينة ل عضوا ضن جازان، منطقة الشيح آل إبراهيم بن الملك عبد الشيح زار 
يناش عبد الشيح كتابت ق الداتة ترجته اننلر صامطة. هثة إل تقل ثم المتكر، عن والهي 

٠٩٥صن ، للسهر، السعودة، الميية المالكة جتوب ق ودعوته القرعاوي محمد 
القرآنوتعلم بالخرادة، ولد _ T^jt\TTA)المدخل بيلمول بن مصور الشخ )١( 

■منالقرعاوي، الشخ عل درس نم صامطة، قضاة أحد عل درس ثم غره، صق 
؛،؛٠٣ه  ١٣٧٢عام ول صبيا، لجامع إماما عتن ه-  ٤١٣٦ عام ول اللقية، قرية ل مدرسا 
يأمرأعيد لم الخرادية. لحاْع إماما ومن استقال ثم الوسم، إل انتقل ثم بالخوبة، قاصيا 

رجاعاكان -. ٥١٣٩٥عام التقاعد عل إحالته حللب أن إل القضاء ق وبقي محامي، 
ه.١٣٩٦عام توق وقد الصدقة، كشر التين، دان لإصلاح محبا افه، إل منيبا للحق، 
(.٣٢٤فرجةالفلر)آ/ انظرترجتهق: م. 

يدعل تعلم الخرادية، قرية ق - ٠٥١٣٥ ستة ولد المدحل، جابر محمد بن أحمد الشيح )٢( 
رشحهحلموفة، وناصر الحكمي، وحاففل العمود، ؤإبراهيم القرعاوي، الله عبد ن المشايخ 
تمنثم القرعاوي، إليه يشير كعا صامهلة لمحكمة وكيلا فتعين للقضاء، القرعاوي الشيح 
ه،١٣٨٢عام فصامعلة ه، ١٣٧٦عام صمد إل ثم ، ٥١٣٧٢عام السارحة لأحد قاصيا 
(١٠ ١ ٩ / الفلر)١ فرجة ق؛ ترجته انظر تمسز* قاصي وهوبمرتية للمتقاعد أحل حى 

صواستفاد بلد0، ق درس بلمقرن، ق ه ١ ٣ ٤ ٤ عام ولد القرق، محيى بن محمد الشيح )٣( 
قاصياوعمل ه، ١  ٣٦٦من اعتبارا القضاء يسلك عمل الحكمي، حافظ الشيح دروس 

وكتلدرجة إل )ب( محكمة وكيل درحة من ه  ٠١٣٩ وررعام عريش، أي كمة حمل 
حشالقضاء محلك ق وتدنج ه،  ١٣٩١عام صبياء محكمة ق قاصيا تمن ثم )أ(، محكمة 
(.١١٣١)م أسيار موسوعة ق• ترجته انظر تقاعد. ثم تمييز، قاصي درجة إل وصل 

تالمشاخ يد عل دراسته بدأ -، ٥١٣٤٣عام يالجامية ولد الجمي، زيد ين حسن الشيح )٤( 
عامالوظيفية خدماته بدأت الثنقيطي. السالك ومحمد الحكمي، وحافظ القرعاوى، 

القحمة،يل انتقل ثم يالشقيق، قاصيا تمن ثم البمرك، ق ومدرسا إماما تمن حيث ه-  ٤١٣٦
التمسزمحكمة إل ونقله كسز قاصي إل ترقيته قرار صدر يم فأبيا، فالليث، فالمضة، قصبيا، 

الظر)ا/اأآ(.انظرترجتهق"فرجة ^قاءد.



U):(aajll ) منةقاصي  ١٣٧٤ااتاورخ:مم
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مزالقيخساسنيسداهمطويهض_إّءؤص 
تسيأقآمحآض

بناف عبد ت فيه والحب اف ق الأخ المحرم، العزيز الكرم، الشخ فضيلة 
وزانه.كنله وJالعالم وأعانه، اف سلمه القيل، العزيز عبد 

عنا3هلعتإ فإناث، مواحازة لا احي، بعدْت وبركاته. الله ورحمة علميكم السلام 
ليشخكتبت، بعدما هدا أن وأظن عادتكم، من هازا وليس واحدة، مرة الكاتبة 

لأحلالصداقة من فعلته عمدا وذاك باسمكؤ، الخط وصول، وحعاJتإ الرحمن مد 
اف— ولكنلث، حميعا، لكم وُي، المدامة، عل وتطلع وهو، أنت الأحبار عل تطير 

الشغلكان إن إلأ هدا، من صدرا أوسع انلئ، أح؛ر ، منلث، هدا أتم ما تاديلئ،~ 
مهإنعاورك ما ولكن ؤإياك، يعيننا واش معدور، فانت، تراكمت،، والأءءالا ءليلث، كثر 

المسامحة.حال كل وعل آحر، أوهوثيء ، البيت، أجل من أوهوكتابنا الخالة، كانت، 
رغبةللناس صار الخامس بالشهر حيزان إل مكة من ذهاب فيعل. محيكمت أخيار 

وأتواالدارس، محاقتر حش الدارس عل عثلتإ إقبالا فأئلوا العلم، طلب، ل حيدة 
التعب،،منفة عليهم وأهون ، لأحففبالقرى مدارس أفح فكنت، جهة، كل من إليها 

مدرسة.خمإية فوق الدارس بلغته حتى امتلاتر ميرسة أفح ما كل ومكدا 
مدرسةتفح جعلتها الأول، بزوجتي بدألتح ما فأول ١^١^؛،؛ بمدارس ثم؛،٠١^؛؛، 

يناُت،،مدرسة وعشرين مائة فوق يلغت، حتى البنايتح مدارس تتابعتؤ وهكذا بمامهلة، 

عثر،عريش وأي صمد، مدينة وهي؛ بنايتح، ة مادر'>عشر ثلاثة فيها بي الدن ويعص 
اء،نمدارس أرع الشقيق ونفى أؤئر، وصامْلة مع، وجيزان عثر، إحدى وصبيا 

الكبارالنساء أن حتى الأولاد، مدارس من أكثر البنات، مدارس عل الإقبال مجار يحني 
فيهانحلو ما الكبار القرى من قرية كل وصار الرابعة، الساعة حتى بالليل يتعلمن صار 

القراءةمحلها وحل الحمد، وش زالت،، حابر أنتإ الي العوائد وتللثؤ بنات، درسة مس 

منالا،.هدا أعلم ما أي: )١( 



ذختعوس مزاثخساستيسداهمس 
بنتا.وعشرين مائة نوق بلخرممرمنها حتى تمتلئ البنات ومدارس والخبادة، 

رعبمميعة فّها صبيا النساء. درارّى طل ليلاُت مدارٌى لجم الرجال وهكدا 
عثرأؤسة عريس وأبو والبنات، للأولاد وصمدكن.لك والبنات، للأولاد مدرسة 
قريةكل لك ومكاوا والبنات، للأولاد مجدرسة عثر اثنا والثشر والبنات، للأولاد 

الخارصةفمثلا والحبائط,، الحبال ق وهكدا وأولاد، بنات مدارس عدد فيها كون ممرة 
أكثر،والمارحة ذللئا، من فرما وبالخازي والحوبة مدرسة، وأربض أرع وتوابعها 

الدارس،مثل الماجد وصارت والعاقر، ويخثه ...[ ٠ ت وعثر مل.رستين فيه وحى 
الدارس،عل طتشخن جعلناعم والهيئات القضاة ؤإخواننا الماجد، فيها تعدد فرية مر 
الديهو الأهاؤر س والءللم_ا يناسئم!، محل بكل مدارس ؤيفتحون اعيوننا، ؤي

والدرباوالشفيق كدلان<، والقحمة مدرسة، عثرين فيه فالرك ذللث،، عل شجعتا 

والسارحةوتوابعه عريس وأبا وتوابعها وصيا وتوابعها بيس وأما كدللثا، وعتوي 
بنات.مدرستين فيه وفرصان عفليم، فثيرء وتوابعها؛ وصامعلة وتوابعها 

مدارسنواسر كنا ما بقدر شهريا فنواصيهم الدارست هد* عل التئنة أمجا 
التوحيدوكتاب، الأصول وثلاثة وأجراء مصاحف، أحاونا وقو نلر، من الأولاد 

فالأولكفايتهم، ومحلبافر وأقلام ودفاتر ورق من 1له نحتاجون وما المرام وبلهمخ 
حاصةالبنات عل نمنا البنات مدارس وحح ريال، ، ألفحممين مةد<ار والأحر 
أكثر،أو مدارسنا نوامي ما مثل واسيناهم العارف، ومجدارس درامحم، حاص نميا 

والفالعلينيين.الصريثن وحاصة والتألق،، التعليم لسير مراعات أكثر بل 
بن.لاائ،،العارف، ووزير الوزراء ورئيس المللث، جلالة أحثرت وقد 

اللاائ٠جلالة فوافق الدارس، لهد« رواتب وترن، تنغلر تأق ميثة وطالبت 

الورقة.ق حرم لوجود معلموسة كلمة ( ١ ) 
معود.العزيزآل عطو بن فيصل الأمير ذاك؛ إذ وهو )٢( 
سعود.العزيزآل عبئ بن نهد الأمير ذاكت إذ وهو )٣( 



ذةهء؛تيةمنامحساسمحءسامطوي ذؤ"قز قس 
العزيزعبد الشيح عل أمر وند والبنات، للأولاد وفتحها ا،لدارس هدم عل 

أتهنيته بالأول وكان الهيثة، •ع يكون خاصة ؛< JLi9وند جهة، كل نبل إلينا يتوجه 
يةبأوامر وأمره المللث، جلالة عليه كلما ولكن الخج، بعد إلا جهتنا إل يتوجه ما 

إليناووصل قوي، أماس عل قوية نيمة وشاهد إلينا، وصل وقد جهتنا، من 
حافظوخطبا مقامه، تناسبا حفلة له وجعلتا بالعهد، دعيتاه بدعرة يمامهلة 

الطالبة،حركة من رآه ما كل فاعجيه وهيثته العهد ونْلر القام، با تناسخهلبة 
والباشرة.الإكرام من عليه نقدر ما بكل وأكرمناه 

ونيردراح النؤع، هدا من له وحمل نله، من الصحة ونير زارنا وقد 
والإقبالوالبنات للأولاد الدارس وكثرة الطلبة س رآه مما يتشقق عندنا س الصحة 

جهةهوق الحقيقي الدهبا إن يالرياض! والوزراء للمللثؤ قال إنه حتى الحلم، عل 
وخطت،بالعهد، ودعيناه جيدا، احتفالا به احتفلنا لأننا صامعلة؛ ق وخاصة جيزان 
فيهامنه وطلبا آخره، إل أوله س العلبا ق ما كل صمتها تناسبا، خهلبة حاففل 

رآه.ما كل ينثر فدهب، الصحة، أدوات وجع ومستوصف، طبيبا 
بمامهلة،للمعهد مفتنا بصفته الهللق افه عبد الشيخ زارنا وكدللئا 

الحهات.ثبده الإنسان يتصوره ما كل فوق فأعجبه 

العارف.وزارة وكيل الشخ، حسنآل، بن اف عبد العزيزبن عبد انه الظاهر )١( 
أبوهوأدخاله بالرس، ولد ه( ١٣٧٧ه—١٣١٢)نهيي بن معللق بن افه عبد الشخ )٢( 

الحالرمفتعلم القرزعي، عند أدخله عنيزة إل انتقالهم بعد لم القران، فحففل المدرسة 
ماغ،بن اش وعبد القاصي، صالح مشاعنه؛ س فكان العلم، طلبا ل ثرٍع الدينية، 
أبرزهم؛من دكان عليانها، عل نقرأ الريا^،، إل رحل نم ولازمهم، العمري، وشال 

عنيزة،إل ورجع إبراهيم، بن ومحمد عت؛ما، ين ■همد بن وسعد اللهليفا، عيد بن الله عيد 
الحرم،عال،اء عل ودرس بمكة، جاور ولازمه، عيي الالرحمن عد الشح عل نقرأ 

ومحمدالبيهنار، و7،جة حميد، بن عل بن اش وعد حن، بن افه عبد كالمشاخ؛ 
رأسل قاصيا وعمل مانع• ابن ومحمد التركي، عل بن ومحمل- خمزة، الرزاق عبد 



ذةمحث_.هةقثآتة'قت 
حذهالنهضة ^٥ أحد بمدق لا إنه قال؛ الشخ ابن العزيز عبد الشيح أن كا 

عليتصورها فإنه البعيد أنا النهضة، هده يشاهد الذي إلا الصحح الوجه عل الحهة 
جيزاننبضة مثل الملكة ق ليس ةالت جيزان يعد أ-را إل طلحر ولما الصفة، هد0 ضر 

لوجهه.حالصة الأعإل بجعل أن اض أل نجيزان، جهات وئابلية جتزان و'ءالم 
لألهدا كتابنا عل وأطلعه الرحمن، عبد الشح عل واللام لزم، ٌا هذا 

الأحبار،ترذْ وبجره جتزان، ل وأنا له يكتب أنه العوهل افه عبد الأخ أبجرت 
الإخوان،وكافة اللام الوالد وأفرئ لا؟، أم اطه همد الأخ له كب هل م فا 

وبركاته.اممه ورحمة علميكم واللام 
jrءبتمم:صدافهينسماكرعاويؤ 

القلبشغل وهو حقيقة، الشغل فهوكثرة مكاتبتكم عن غفل إذا محكم أنا 
ؤيرزقلوجهه، حالمة الأعال يجعل الله يقصده، كان ما إلا حركة كل يوقف الذي 
الصالحة.البطائن الأمور ولاة 

كرمتججهتنا لأن بجهتنا؛ فرؤع زيادة إبراهيم بن محمد اللحغ فضيلة من طلبنا 
ضرها،عن أنفثارهم وتالمت، وتربيهم التلاميذ عالينا نحففل والفرؤع المدارس، فيها 
الموفق.وافه 

قابلةوكلها وجيزان، وصيا عريش وأبى وبيس لضمد فرؤع حمس زيادة طلبنا 
حاجتها.يد ما اطه~ —إنشاء ستتتج -ها محيهلة مال.ارس فيها هذه كل لأن 

مقرراتأصبحت الش الرسائل يعفى وألف بالمعروف، الأمر مهينة عضوا تمن الخيمة، 
قنصهاااقض.اء®، أصول عن ١^١٠ مزيل ٠١; ١٠ممارسالة وألف، المعاهد، لبعض 

عدةالعارف بوزارة مفتشا نمن المعدي، الرحمن وعبد إبراهمم، بن محمد الميخان؛ 
يتاريختوفاته إل لها عاما مديرا نمن الأيتام دور افتتحح، والا مرات، 

٠٤١٥ص ق شيخنا ح ومرامحسلاته ترجته انفلر العوهل، محمد بن اش عبد الشخ أي" آ '١ 
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تفك1ةيسِاسمحسايا|ي هتجه1 

اف.سلمه العميل، العزيز العبد اممه عبد الفاصل! الشخ ا،لكرم، حضرة 
وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام 

لهاالملك جلالة رغبة ثم اطه، بإذن ثابتة كلها الدارس أن أبشرك أخي، بعده• 
علطية موازنة لها ومحيوصع الحمد، وفه التصور، فوق تأييدا لها وتأييدْ لها ومحته 

أحفرهم،وأنا معه، وانمن للرنير الملك جلالة يأمر العارف، مدارس موجثإ 
الفصل،أيكم وم

كلالللئ، جلالة عرف وقد يصالحنا، ليس ولكنه فقدموه، الهيئة قرار أما 
أممإلا الحقائق، س بثيء يأتوا ولر للممدارس، الحمد— —وطه العافية وصارُت، تيء، 
التلاميذمن يثبتوا لر وكدللئ، ليس؛صالحتا، كله والباقي مدرسة، ومامحن ألفين أثبتوا 

حال(كل وعل ، ألفاتلميد نحوث،انين أحموا قد أمم مع ألمإ، وخمخن واحد إلا 
هدا.عل معهم يممئ كيف إنه أحينا عل نثره ولكن اطه، بيد التوفيق 

غمس بالحملة إحثارا إلأ ميء لك قلت، بأق أحدا محرون لا وأرجوأنكم 
وميأتيكمعلعل، أحيهلكم أحثست، ولكن مصلحة، ذللئ، ق ليس لأنه أحد؛ تمس أن 

الموازنة.وضع بعد اطه— شاء إن — التفصيل 

أينإمباركا اطه جعله ، وجه كل من لنا اعد ممحمدا الشخ أن وأبشرك 

منمكونه وكانت، المدارسى، عن الحقائق لها لتكشف، الحكومة أرسالتها هيئة وهي )١( 
ندوكانوا جناوول،، بن محمل. بن ومحمد العجاحي، وعل حبم، بن محمد المشايخ؛ 

المدخل،لعمر الإصلاحية، النهضة انفلر؛ بتاريخ؛ العمل باشروا 
ص؛ها.

المدخل،لعمر الإصلاحية، الهضة ل ذلك، تفاصيل حول القرءاوتم، الشيخ انقلركلأم )٢( 

ه:١٣٧٢/٣/٣٠بتاريخ: وجهه خءلا;ب، ضْن له قاله ما ذلأث، أمثلة من )٣( 



لخلألةصالحة وبطانة عونا وجعله ودنيته، ائه وأصلحه كان، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام لزم، ما هذا 
١١٣٧٧/ Y/ ٩ القرعاوى. صد بن اف مد محكم: 

يعزومن والأحوال، اكائخ وحميع ، عييد بن محاليإن اكح اللام أنرأ 
علك.

هؤلاء،نحور ق نكون افه إنشاء نإنا والتغرضن، الشوشvن مسألة من ذكرتم ءوما 
إلااحدها يمكن لا الأمور ولكن الإصلاح، هل.ا تشجع ل نتهليعه ما ونبذل، 

.٢ ص٧٥ الجزيرة، جنوب لداعية المرة ل! كاملا الختناب انفلر بالتدرج،. 
ضمسحن، سع لما ه  ١٣٨ا/a/* ٥ ^؛ ؛؛؛١٣سعود للملك كتبه ما أيضا ومثله 

صاحبحضرة إل إبراهيم بن محمد امن »مال،ت المعارف، وزارة مدارس إل مدارسه 
أنهسمعت، وبعدت وبركاته، الله ورحمة علتكم اللام الله، أيده المعفلم، الللث، الجلالة 
رأيتوقئ العارف، وزارة إل القرعاوي الشيخ مدارس صم ل يحث صادر 

افه——حفثلكم ثنافكم لا المسالة. هذه حيال رأيي إبداء الواحبا من اض~ ~حفنلائ، 
وقديدعونه، الناس من نئاما اطه أحيا قان حبنا التع، من القرعاوي يالشخ حمل ما 

،معاونتكمنم وتوفيقه تعال الله يعون التقدم ل ءلريةها وأط'ت، الاJءوة هده ثبت، 
ومعنويا،مائيا ؤإمدادها تثجيحها ل نني لا مواقف حاصة ولجلألتكم لها، وتآييل.كم 

علالالكور إيقاء اش~ —وفقكم فأرى العباد. ربؤ من الجزيل الثواب، ونرجولكم؛دللث، 
في،ااقتصر لو ؤيكفيه لوعونه، وتعزيزا له، تشجيعا بأحال.، ريهله وعدم علميه، كان ما 

اجتهاده،بحب ذللث، تصريف له ؤيرك سابقا، يآحن.ه كان  ١٠نصفح عل إليه يدغ 
به،الله وأدين وأثير يه أنصح الذي هن>ا ه، لتفمنه ثيتا تدحل يأن مأمون وهو 

لمتصدمة الأول ؤلريقته عن العاJول ق أن عل علاوة العثليم، الممع س أعرفه لما 
٢(.٠ ٩ / ١ )٣ م،احته ذاوي انفلر محفثلكم،. وافه اطه. إل الدعوة عل بل خاصة علميه 
العييد.عبيل■ ين سل.،إن اليح أي. 



'1' مبياصساستيسدامئوى 
.م:،■- ■؛_ تتص;ه 1—سصد—^ش

الوظأث0:حمضالإظااتاودخ;ا-مآ/آا/^ا اأوق0(:)ه( 
/الحكمي حافظ الشيخ وفاة ل تعزيته عل الشيخ شكر ال0وهوعت 

الرياضبمعهد صامئلة معهد من الطلاب بعض التحاق ق الساعية طلب 

ملَئرم

نلأَطاُضمم
ا0ثاءَب 

'fW نحخاىظ '/،اجإ وبدضإصررعّبجرمحس'دا ث
^١،^،ا •بنر،بجكانخه اكّلِ-"/ن'دءررمهمَا مب محس ؛ ِبمذطل'لها

ٌء>-آوٌ-يث؛ ■' بإ يم؟ ا بُِسم؛ ركحده مه كطم الم؛ق ا ر ؛ /يزِم -V م، ارس نا صإ 
يمبهمي؟ا ■١٢ ّنئرب نيج م 'لم ض ا"لنا زمع ا لم ا.نصا ُم ملم صا ٌمم إّالعي 
رِار'بم.سمكتب-\نا١ لت ام رتِي لتاِخ ورو(ا بإج بجنغ ض ;مبرم 
زال}•ناع ثم رركت-تت< ض' '• سمم ' ٠؛ نلم / ا،اة ننهر نحر!6 نت رأيا ضم هريآأ 

١للأم/، ن0 ار ّ.سا : ^HK ايا ا.٠ لجم لجا ف؛، نمنري سءنز،ء 
رر..م,/بمصت'فتم صم فا كمح؛بِ تِنىج،'سضر زمام: 

رلمح:ائأب}أمغري ولأدن -روا ض؛ ض رث ما س عث/'مم0 مر!تا ء تتمنخ 
مبم١ِ ُك امح'ا>ّم• إر ر ; مشلرمّا ُءكثه 

ثكاُبزى ُنض b ١ ررصردب اى مزب ^rt/؟ •' لا،*ءبمهم'دإه ناهضك حمى ي, صا 'نير 
صاٌممل؛ ا لنيمم ا  rV؛i■ CtSألملأ ا*ى'ئ 'نامت هب مننٌر مثه نأ ير، ُ مئإ إن0اس 
الماظ لءرم'"نق؛ ئ نم>\ هئب ء ارتئ -،-ذز(تجث ٧ ءأجرع "نا؛0، اِ 

اتيماّضنارلرتّ م ثربمياِ ا ط ذرلإئ زيا ُطا لار/ق ابا' م 1 
ط؛ّقر_ر( للجدبءانإ ؟ Ay yكِامحم مل نهج >دنزا؛ ا تع ما 

-اتجاسبى'زنل نرمثءمرصَا',غء نم>لأبلخ حمأ 
نهمائ سمت لمار' ري؟ م رميررسم ض ر0ِّ /؛سمح،'• خ ُأَنغ1 ز,٥ التا'^6 رر 

هرمامظاذة( إ;ءر؛(بةر6 أنر٦٢ أى ي  n*،ijض نتا! بَم ك جآ 6 امز' 
/،/لألأى ر )■؟V ن سادمتيإآمتي،مآ 

ءن1م
'/مم



ع١  ٤٣ؤ'ه؛ القرهاوي هح4د بن اس هبد الثيخ ض ٦ ٥ ةزصسمخ'ظ!ف
ي>أقآمحهم

العزيزانمي اف عبد ت الفاصل الشح الحرم، العزيز الأخ الكرم، حضرة 
ضن.ؤيرصاْ، محبه لما ووممه ورعاه، اممه حفظه العميل، 

محبكمؤإن وصل، المكرم فخطكم ويعدن وبركاته. افه ورحمة عليكم اللام 
وذكرث!الدنيا، حال وهده ، ظقء الخافغل الشخ ل تعزيتكم عل لكم يشكر 

عالينانحلف، أن عل قادر وتعال مسحانه والله محرا، الله فجزاك ، ملمة أم حديث، 
الجنومحة•الحهات وعل 

يدميدمن عاسرصإ فهو فها ة المسامنكم ويريده فه نحعطكم الدي اما 
إليكم>رم متتوجه الله ثاء ؤإن مكة، ق إلينا يأتون لهم أرسلنا قد صامهلة معهد 

لفت،منهم ونريد ، المثاخ وباقي اللْليف، عبد والشخ محمد الشيح عل يلمون 

التابعةالسلام بقرية ولد ^ ١٣٧٧^١٣٤٢)الحكمي أمد بن حافظ الشح )١( 
آيةوكان مبكرة، محن ق وجوده الكريم القرآن حققي الحكاب، عاصمة المضايا لمدينة 

القرعاوي،بالشح التحق ثم محمد، الثح الأكبر أحثه عل العلم تلقى لحففل. ال 
عملممر. حلق منه واستفاد اّءاء من صار محي العللبج ل واجتهد جد به. واختص 

وبيش،والحرادية والجامية، بالحاصع ودرس بمامعلة، السالفة بالمدرسة مدرسا 
عنه  ١٣٧٤عام وق ■، ٠١٣٧٣عام العارف، لوزارة التابعة جازان لثانوية ومديرا 

الدارستأسيس ق القرعاوي للشح الأيمن الساعد وكان صاععلة، لعهد مديرا 
ؤيييعالشير ينفلم وكان والولع، الزهد عنه عرف الجنوبية• النهلقة ق عليها والإشراف 

القرعاويالشح مع ■ج -  ٠١٣٧٧عام وق الفنون. ختلف ق ممره مؤلفادتنا له فيه. 
أدائهبعد بمكة وتوق مرض، إترعا وعل الشمس، صربة فأصابته الإخوان، س وحملة 

(.١  ٩٦ا/ الفلر) فرجة زن ترحمتنه انْلر ■؛ءا؛قه. أبناء. سبعة وخلف، ايح، لمنامحلثج 
فيقولممسة، تصيبه مسلم من "ما ت يقول الله. رمحول سمعتا قالتات فعنها )٢( 

منها،خرا ص واخلف، ممسي ق أجرن اللهم راجعون، إليه وإنا لله إنا به؛ الله أمره ما 
وغبره.لم مأخرجه منهارا. خيرا له اض أخلفا إلا 

إلالتعازي لتقديم الكرمة مكة إل العهد محللبة س وفد امحافر السهلت مومحى الشخ قال )٣( 



ععُؤِي سدانقرهاوي بن هيئالأم مزالقيخ 
هذهمنتهم يكملون والباقن للكلة، صالح هو من منهم نم بجعل إليهم، النظر 
يكملحتى عشرين عشرين عل إرسالهم نتابع ثم ثيء، أول، فهدا العهد، ل القبلة 
حسابمم،عل الرياض j بيتئن أو بيتا لهم وعنمص وعشرين، مائة أو مائة مهم 

التوسعيفضيلتكم من ءش الخاصة، بمصالحهم ثند٠رترم خدام معهم ومحنرمل 
سبيلق ولأته التوسط، هدا بمثل عادة لك، أنلث، حيث، النظر، ولمت، الشأن «رذا 

ايلهار،j الشيخ ونابلهم جدة، إل وصلوا وند القرعاوي، الشيخ ومريهم والدهم 
fCذهب وصولهم ؤبعد وفادمم، وأحن بداره، وأنزلهم الكرمة، مكة إل وامتصحبهم 

bكرام،حفاوة بكل امتقبلهم وقد العزاء، لتقديم نمل الأمتر حينداك العهد سموول إل 
بنمحمد الشخ لقابله الرياض إل بالهللأب وسافر الشيخ، استأذن نم التعزية، وبادلهم 
ترحيب،أحن -هم رحتا الشخ، مإحة عل لحلوا وعندما له، العزاء وتقديم إبراهيم 

عليهملمين جاووا بأمم وأخثره الفتية، هؤلاء وقدم القرعاوى شيخنا قام ذلك ويعد 
وحوقل،واسترجع بالصبر، والاعتصام التجلد وحاول عيناه؛الد٠ع، ذرك وقد ومعزين، 
إبراهيموهو• العللبة أحل الشيخ وقدم التعزية، وبادلهم الفتية، -بولا. محمد الشخ ورحب 

منهاتذل*كر سياحته، يدي ليلقيهابين شيخه رثاءل أعدفصيلة الدي الشعبي حن بن 
القوادفي ل رة حوخلف لاد البركن غل حافنوفى 

البواديتع م ولرحبت، بما رعا ذ الأرض عل وقدصاقت، 
ادالعمالعلل الفتى نعي بنا وال حين مني الحال وماء 
ادالجمبحد من تإ كنوإلا ليني تم لأمي أن وددت 

اديالأيلك تدرت وممن اك أنه فضيلتممن أنا 
عنلءمامنهم البعفى يصبر إ إذ الحاصرين، نفوس عل كبير أثر القصيدة لهده كان وقد 

الهللثة،نفوس هدأت وعندما بالدمع. عيناه وذرف مشاعره، فجاشت، سمعها، 
تكنإ حاففل الشيخ وفاه ؤإن عنايتنا، محل معهدكم ل أنتم لهم• وقال الشيخ، شكرهم 

فضيلةالوفد قابل وكذلك، الإسلامي. !؛ ١٠١١وعل حيعا عاينا بل فقط ئيكم مصيبة 
لهمودعا التعزية، وبادلهم العزاء، له وقدموا إبراهيم، بن اللعليفح عبال الثخ ناتيهت 

إلالتعزية ل شارك ممن معه ومن القرعاوي الشخ عاد نم العلمية. حيامم ل بالتوفيق 
كتابإ؛من باختصار انتهى وقدرْااا اا،ة يقفاء راضيا با، محتصابرا الكرمة مكة 

٧؛٠ صن مودية، الالعربية الملكة جنوب ل ودعوته القرعاوي القه عبد الشخ 



ذ|'كشظمناشحساسمحسديوى أص_ِتع|ت 
هذا.مثل عل بجثك من تحتاج ولا والحهاد، العلم 

قفيبقون ثانوي وأول التمهيدي أهل من صامعلة معهد تلاميذ باقي أما 
أنأعالم— —والله أرى الهلريقة وبرذْ الرياض، معهد إل يتأهلون حش صامهلة 

أننأمن لا إننا حيث متقبلهم، قويا رجاء اممه— —بإذن فيه يكون مستقبلهم 
محصللابد بالوقت أنه نرى أنتا كا صامهلة، إل بالتوجه رغبته-م نحم، االصريين 

المبادرةأ"صا فإق ولهذا حاففل، الله— ثاء ~إن المرحوم بوفاة العللثة أذهان تشست، 
قدما فنحن أحوالهم، تآمنت، وقد إلا الدراسة وئت، يأق ما حتى الدراسة، وقت، قبل 

أنهالعلم ْع عامة. مصالحة أنها حي،ثؤ المسالة، بهذه إلا ماسة حاجة إليلثج احتجنا 
يحولق وراغبون كشرون الطالبة لأذ الأن، قبل فيه مما أكثر صامهلة معهد ق سيبقى 
بواجبهم.يقومون اتاوة والأر>، أحمد ابن محمد ويكون يمامهلة، العهل. 

تحفاكما وأنت، الرياض، إلا يقبلون ما حاففل بعد فهّم الكبار! التلاميذ وأما 
اللذانفإمإ اللهليما، عبد والشخ محمد السح نم افه إلا لهم وليس الأمور، 
حالفاوهما تعال، الله بإذن الحنوبية، للجهات ونفعهم ونتاتجهم قدرهم يعرفان 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام لزم، ما هذا لخاففل. — الله ثاء —إن 
rUw/\r/yi \محيكم:ءيدادوبمينمحمداكرئوي

حافظ،الشح أحو الحكمي، أحمد بن محمل. الشيخ! هو والمقصود الدير. هو يكون أي 
واصلالقرعاوى الشيح وصل ونا أهلية، بمدرصة القرآن درس سا، منه أكثر وهو 

التابعةالعقدة قرية إل معه محافر - ٠١٣٦٤عام ول صامهلة، بمدرمحة لديه دراسته 
مدرساكان ويحدها والكبار، الرحال ثم الصغار الأولاد فيها يدرس فكان عريس، لأب 

والنهيبالعروق الأمر لهيئة ا رئيتعن ه  ١٣٧٣عام ول ه،  ١٣٧٢عام بيش بمدرسة 
بمعهدمدرما تعن ه  ١٣٧٥عام ول -، ٥١٣٧٤عام مائة حش بتثس النكر عن 

صامطةل العلمي لالمعهد مديرا تعن حافظ الشيخ أحيه وفاة وبعل الطمي، صامعلة 
انتدبلنملوبعدئ ءامآ»؛أه-، ه،ضأحيلياكقاعد ١٣٧٧/١٢/٢٦ل;

والفقهوالحديث التوحيد علم ل متفوقا عالما كان بجيزان. والإرسال الدعوة بإدارة 
.٢١٦صن الإصلاحية، النهضة ^٠،؛ انظرترحمته وغارها, والشعر 



ه1ة|ّخاشفسسبذ.سص و،ت|ت 
9ll؛،S[£Ljl ; الإفتاءعضو )٣٧٩٨ /A:_ الوق0(:)،ا(

الحنوي—،ل القرعاوى الشم ات  نشاءبعض عن أخبار / معهدصامطة أخيارعن اكوتلوعت 
١١١١سمم،؛-\ىمد0يذ' 



آ||ججضايساسبجسامطوى 

العزيزالمد اممه عبد ^؛^; ١١فيه، وايصت، افه ق الأخ الفضيلة، صاحب، حضرة 
افه.حفظه العقيل، 

وبركاته.اطه ورحمة عليكم اللام 

عنالنه ثاء ؤإن معلوم، كان ذكرتم وما وصل، العزيز كتابكم أحي، بعدْت 
بقونتعادتكم ولكن الرأس، من نريدها كان الكتابة وأحرنا إليكم، نصل قريب 

محنالله البيانايث،، تقديم إل اض~ ثاء ~إن بطريقنا ونحن مكة وصلنا صاحبكم، 
العامة.

فانحيزان جهة وخاصة غزيرة، أمهنار عليها ءلاحتا \-ثسم>ية.' الخهامحت، أحبار 
إلاالخوُت،راا عنت، الأمطار ك،اأن منها، القليل إلا الحر حش مالت، كلها أودتها 
منها.القليل 

بإذنتحيى فهي الخم عليها ؤناح إذا كارصهم فهي والهللبة: الدارس أحبار أنا 
التاحمق يكون وربإ افه، بإذن حيتا الحيا حاءها إذا وأهلها الدنيا وهكل.ا افه، 

ئجمأأن وعسث يهيمندًقم[ ]شيقا نمخمأ آن ؤثبمكة وجل• عز اش ءالا كا حثر، 
لاوقرْتا'لما[.]س؛اوهوثزوكأأءه 

إذااش ثاء ؤإن الئيء، بعفى عنه سمعتم أنكم فربإ العهدوأهلهت أحبار أما 
معالأن، حالته غم حالة الله بإذن له يكون سوف، الثائخ من اعتناء نيادة له حصل 

قأمثاله عن يقصر ولر الحمد، وفه النلفية، للأحوال ية بالنالأول بالصفذ الأن انه 
التقاوا.ية.الانحرافات، س السليمة العقول أهل ءنال> المطلوبة العصرية الأحوال 

آبائي،لافبحوز المحيط القاموس انثلر; الأرض. بملون س المتّع وهو حبتا، جع• 
•١٩٣م، 



اليمنأهل إحواتنا من التلاميذ من الخمسان نحو العهد ق أن وأحبمرك 
إحواننامن تلميذ الم1تإن نحو ■حلوفة ناصر مدرسة وق بلادهم، ق دعاة وكلهم 

أهالولهم قرية، من أكثر أو تلميذين أو تلميذ وكل كذلك، وهم اليإني؛ن، 
إليروح منهم الواحد أراد ؤإذا ذللثا، عل اعدوتم يكلهم وجمران وأصحاب 

لإحواتههدايا صامهلة من كتب معه ياخذ لازم نيارة وفتا أو العطلة وقتا بلائه 
دراهم،أو كتاب إلا هدية يأخذون لا أمم ذلك، تعودوا لأمم وجمرانه، وأصحابه 

الكتمذ.تحصيل لهم يكون ما وأرغما صامهلة، من التلاميذ بقدوم يستبشرون فهم 
والمحبةالقبول ق بالدعوة المالكة مثل اليمن صار الخميس ~وض واليوم 

بالمدارسومحتجون دس، فيه ما ظاهر ينافحون أيما الدعاية وحتى إليها، والدعوة 
والحملللخر ووفقها بنصره، الله ايدها السعودية، الخكومة ومساعدة منها والفائدة 

البطائنؤيوفقهم لهم، وحدى الأمور، ولاة حدي الله الصالحة، والثءلائن به، 
متهمتحون ؤينحفاهم، ما بعض يبدون الحكومة، س يتقربون وحدحم الصالحة، 

الخ؛ر.فيه لما الحمح يوفق الله بعضه، أو المطالوب فيحهلومم وصالوهم، إذا 
إصلاحات،يعص ق قمتا الحمدس —ولله فاق السنةت هذه حالومتا جهة من أما 

هذهالحنوبية الحهة وأهل مكتبة، أو مدرسة أو مجد أو بئر مثل العامة، للمصلحة 
صرروحصل الداخل، اليمن وخاصة أمهلمار، قلة عندهم متهم الغاليط الماضية المنة 

المريكانص إسعاف، لم وحصل ذللئ،، س أكثر لحصل الملكة ثم افه ولولا عفليم، 
نعلمما إسعاف، طن ألم، وخمس؛ن مائة نحو حاءهم يقولون أعالم، والله نسيع، فيا 
الأرزاق•من أشياء ا ر [ • ٠ • • ] عل فرقوه أنم ونسمع ثيء، أي عل 

والحبالوالجريد الخثسس، س بناها المذكور، سن، ق القرعاوى الشخ بناها مدرسة وص ( ١١
١(. ١٣)٦; والعرظن النهى أول تذكرة انفلر: خزانة. لاكب وانحذ والحشيش، 

مهلموسة٠كلهة ( ٢) 



إء ١٤٩مزامميخساسبجسدايوى ت
لمسءمء،ع؛ء . .— „ a، ادضنسأ!،أ 

مناليإنية دالم٠اكة ما عشر يكون أن يمكن جتران جهة ي عندنا صار والذي 
قوياشغلا يشغلون اليمن أهل فإذا ظاهرا، نفعا باكغل الحهة أهل ونفعوا الخالق، 

بعإرةقمت ؛إن مثلا، لك وأضرب الملكة، أهل بخلاف يكسلون، ولا يتعبون ولا 
فوقالذي الرح من حجره أجلسا أن فأردتا عريش، \ب حاكمة جامع مسجد 

والمالبافالطوب مفخور، ظن قالب، وعل سمنتا طوب عل وقاولت، حاكمه، 

عثرأدرك لر فالقالسط اليمن، أهل عليه قاولت، والحجر البلد، أهل عليه قاولت، 
 Uبريالثم بريالن أولا فالحمل كالرمل، الحجر جعلوا اليمن وأهل عله، اولهم ق

كلهمعاملا مت،ن نحو صاروا والعإل ريال،، يتمنا ؤآحره بريال، ثم ونمقا 
باليوم،ريالن لهم نحمسبا ولكن أجرة، بغثر ولو بالعمل يقومون والكثثر يانيون، 

عليهمالأكل لأن يقبلون، كان ؤإلأ ،، ونصفبريال، أو بريال، لهم نقول، ونستحي 
وجوهإلا خالمى، وسمنتا حالمحن يحجر المجد هذا عمرت غال، والأكل 
أيروهو وسمنتا، حجر أيضا عليه حائهل له وجعالتا سمنت،، طوب الدعائم 
حتىيقم ونإ به، ميتتيء الأن هو الذي عريش أبو مجد عدا ما الحهة، يتللث، مجد 

باكإلهالأمر جاء والأن ذكرها، يطول، بأسباب توقف، لأنه سمنة؛ كم منذ الأن 
أياجد م؛،رميم ]عريش[ أي قاضي قام وقد وحده، عريس أي قاصي بإشراف، 

فيهصار بالحاْع ابتدأ ولما يكون، ما أحن من سمنة كم منذ وتمتا كلها، عريس 
فتوقفا.الحهات بعض من المراجعة بعمى 

وقمتحألهلفه، من فقهل، منتؤ المن ولكن العقدة، جامع بعإرة قمحط كذلاثج 
القالب،،بالحجر به فقمتا المجصص، ممجد أما الأول. العقدة مجد بترمم 

القبسب،.حد عل تم ما الأن حتى لأنه افه؛ إنشاء قبب، وسيكون 
مملحة،الحمد— —وفه وحصل ترميم، ؤإما كاملة إما آبار، فعدة الأبارت أما 

صامهلة.ق يكون ما فأكثر عريس أي عر أما عريش، أي جهة ق هن.ا 



ح1ق_ت1بماسبجساهمعاوى هت!ت1ت 
منتبالإما وكلها منازل، وحولها العهدة ق مكتبة ^jiJc وكيلك، 

والحجر.منتا أويال

مجدبمارة قمتا هوأق الجد، سطح من ْلحتر أق سمعت، أنتإ والدي 
يركبونللعإل الخثسس، أتناول حشية عل ركبت عإرته أثناء وق صامهلة، جامع 
وم؛نحي، حثسث، عل ظهري عل فوقعت الخشبة، ءانكرُت، للمناولة، عليها 
أحد.معي ليس أمشى للبيت، ورحت، بنفسي قمت، الحمد— —وف 

ولاةيوقق أن اض أل نوتعال، سبحانه المومق واف العإرة، أحبار بحص هدا 
عليكمواللام قدير، ثيء كل عل إنه ويزيدهم، وينصرهم وه;،م، الأمور، 

Y القرعاوي. محمد بن اف عبد محبكم: وبركاته. اف ورحمة  /A /١٣٧٩ ّ
٢.A/ ١^: ا حاو بملنيإلأ لما  ١٣٧٩ا/ Y/ ١ ىا؛كم;اريخ: 

كانإذا والوالد لديكم، والعزيز والأبناء والإحوان المشائخ اللام أقرء 
واليحالعبيد، وصليإن ، العودة اف العيل. محمد والثأأخغ أبالعه، أو عندكم 

ؤيثكركم.اللام يقروك النونان العزيز عبد 

عنديمن جاءك إذا ؛،— jbJLj-اش — لأنالث، أحد، حا محر لا الأحبار  oJu،أحي، 
يعلمبإ إلا محر ما الواحد لأن موافق، غير وهدا ، الناص عل مرؤْ رحتإ حير 

أرصيما وأنا يرضى، صاحبه أن 

سرته.ق له شيخنا ويكر ترحمته تقدمت، جقئلصقه، شيخنا أصدقاء أحصر من )١( 
في)\/خ؛ه(.شيخنا مع مراسلاته وانثلر 

)آ/'ا؛(.شبختاق ح ومراسلاته انهلرترحمته )٢( 
من؛اُ—،وايزولن العاياء مع ه محالق شيخه من تأتيه الش الأحبار ينثر شيخنا كان )٣( 

قمانع ابن محمد الشخ كلام اتفلر دعمه، عل والحث، القرعاوي الثيح جهود بيان 
(١٠٧/٥.)

ظقء.إحلاصه، علامايت، من هاوا وكلامه )٤( 



اا9س:ضالإظ ١٣٨١/r/Y♦ص: الوقم:)اا( 
ؤيشيعالحكومة ينبه أن إبراهيم بن محمد الشيخ إبلاغ ل الساعية محللب ال0وهوعت 
الإسلاميةبالشريعة الحمل إل الكوت ق الم1سؤولان نفلر يلفت حتى الملك 

ب؛ى<امح._
~،ً-

مم،،عثيءببمغم تخينهرزي ٧ 1لأإتيأقزيلفرمحإ تل-تيّ 
.؛ِِ - - - -- ^مءهمإب 

-1يةد؛ن،إلأئ

ئ1لبممي س_طء __ _ س „إبم،__  I... إز ز ا س_ ؤن؛ 
محققستأ



س|'ققث،ةسدااقرء1ويبن عبداس الشخ من 
دحأقالآن(هم

العزيزالعبد اف، عبد الشيخ! فيه، والحب اض ق الأخ الفضيلة، صاحب حضرة 
اف.سلمه العميل، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

بخثرأننا خركم محبكم إن ثم هو، إلا إله لا الدي افه إليلث، فأحمي بعد! أما 
والمثائخ.والأحوال والوالد وأولادكم أنتم صحتكم عن أل ونالحمد، وف 

فيكم،اش بارك ووالدكم، عندكم و١لأجتءأع حمد الأخ وصول وأمرنا 
والحملالمافع العلم ورزقكم شملكم، وجع المالحن، عباده من وجعلكم 

الواسع.الحلال والرزق الصالح 

اللازم،ويعفى مريص، حلوفة ناصر الأخ بسبب لليمن توجه ٌا أنه ومح؛كم 
قريب؟عن إليكم أتوجه اش شاء فإن 

مباركا،منرلأ إبراهيم ]١؛^[ الب^ بقريب السنة هل.ه نرلتم انكم وممعت 
ءند.كم،يتزل يريد أو كيلك، العودة محمد الثّخ أن وسمعت ، اف شاء إن 
الإخوان.شمل بجمع افه 

يريدونوالأن ذلك، قبل بالقانون عملوا قد الsكويتا أهل أن نحفاكم لا أحي، 
نظامالهم نحتارون يريد فهم جديد، من ببثويم الذي حكومتهم رجال يستفتون 

أعلم.اف أوالغربية، الترقية الأنظمة من 
أهلنغلر تلفعت، وأن الفرصة، تنتهز أن لحكومتنا متامسب وقت هدا ولكن 

الحكومةأن ومعلوم دستورهم، هي وتكون الحمدية، بالشريعة العمل إل الكويت، 
ورطةمن أنقازت؛م كإ الورطة هده من الكويت أهل بإنقاذ حير لها اف أراد إذا 

الشح.ال إبراهيم بن محمد الثسخ بت ْن قريبا للسكن شيخنا انتقال وهو 



1ةهيثتظساسمسداهمطوي ةت_تةةت 
،أعظم كانت؛التقبل وربإ وبعد، ١^ حتى باقية أما ْع ، ^؛، ٠١٠٢٠١١الكريم عبد 

علمحمد الشخ نام إذا إلا الحكومة تفعل ولا والفرص، الظروف الحكومة فتتهز 
حيعايقومون والمثاتح الإحوان أن ؤيتبغي ذللئ،، عل المللث، وفيع النصيحة إبداء 

الكويت،وأهل أولها، ل الأمور مادامت، والفرص الظروف، ؤينتهرون ، بالنصيحة 
ولعلواعية، والقلويإ آذانا نحد اش شاء قإن ونصيحة، ثور المملكة مجن حاءهم إذا 
نحتلطةتعلمون ك،ا والكويت، مباركة، وأمياب، محر ذللثج ل يجعل وتعال سبحانه اممه 

العزيزأبوعبد يا توفقون ولعلكم اض، بيد والتوفيق قريب، وطرف ومتداحلة بالمملكة 
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام افه، وثمكم وعقيل، 

١٣٨١•Y/"؟/مح؛كم;ء؛دالهينمحملالمرءاوي. 

وصلاحبصلاحهم الأمور لولأة الدعاء ثم الاه، بتقوى ونمى أوصيلثا أخي،، 
افه.وفقكم لاميإإذاكانبإحلاص، المزمن، ملاح الدعاء فإف بعلماتتهم، 

بين;ما القرة ق العراق حكم العراقية، للجمهورية رص أول( قاسم، الكريم همد وهو؛ )١( 
الضالأزمة إل يشر المرض والشيخ ام(، ام-^ه  ٩٥٨)^، ١٣٨٣^١٣٧٨)

يضمطالي، حيت، -(، يونيواأبمام)اخما،،١ ٩ و،ت همتياصتقلاله الكؤيت، أتارعاسمر
وأحليراالعرب، به فصاح لازم، أمر العراق، إل الكويت، ضم وأف العراق، إل الكويت، 

الكويت،،إل نواٌت، يبعثا العزيز همد بن معود الللث، وقام صوء، بائرة وأما عليه، 
الحكوءا>ّتابعثت، ك،ا لح،ايتها، الكؤيت، إمارة إل السعودية القواُت، طلاتعر نوصلتؤ 

جلائها،عند عناك المرابملة الري■لانية الموايته مكان لتحل الكؤيت، إل قواما العربية 
الحاسةمن انسحابه يعد خاصة العربية، الدول، باش العراقاعن الأزمة هذء وندعزلت، 

والعرفانالنهى أول، وتدكرة (، ١٨٨/١٦)العربية العالية الوصوعة انفلرت العربية. 
(.٢٨٤)ه/

ظقيم.القرعاوي، الشيخ تفرعه  ١٠حدث وند )٢( 
الوصؤعنفس حول، كتابا باز ابن العزيز عيد للشيخ القرءاومح، الش؛خ كتب )٣( 

كتاب،:ق انظرْ واحد، بيوم الرسالة هدْ كتابته فيل أي ه، ١٣٨١^\إTإ بتاييخ: 
•٦ْ صن والعل،اء، باز ابن الشخ التيادلة؛ع، الرسائل 



ااوظدق0:عضوالإظ ١٣٨٢/ه/TVص: 1لوقم;)آا( 
تقلعن أخيار / الدارس أهل ياسحقاقات للظر الكونة الهيئة عمل حول اا0وصعت 
المعهدأحل من إيراهيم ين محمد الشيخ لدى الساعية طلب / القضاة بعض 

إز - ِ  :

^^لإسهإزا

إ؛•م-ين-بخحلنم' سم4لما'مح 
^^}لوإؤزه،أ0ه؛.؛

مبمنتخئ؛4؛

نمثمم

•مء

بمئدبج

ثج_تمِن

ضن

•H-



جمّاي'ُحه1!د|1تقتق 
١^٠آهيأؤ بمج 

بنالله عبد ت الشيخ فيه، والحبم، الله ق الأخ الفضيلة، صاحب، حضرة 
الله.سلمه العقيل، العزيز عبد 

وبركاته.الله ورحة عليكم سلام 
مو.إلا إله لا الذي اممه إليلث، فأحد بعد: أما 
اللارسأهل ياتحقاقات، للفلر ا،لكونة الهيئة أن علمإ بحطكم بحكم إل ثم 
وتوابعهاصامهلة ق الأن وهي القربجة، الأيام هذه ؤ، وايتدألت، صامهلة، وصالت، 

ثاءإن — ؤلبكإ عملها إنإ حدا، بهليء وعملها القرى، عل تمثي وهكذا تكملها، لر 
يكملواأن إل يطرون أتبمم إذا أما منها، يثهون جهة لكل صرف حصل أنه إذا اش~ 
ووميعةكثيرة المل.ارس حهاُت، لأن العمل، هن.ا عل ستوايتج ثلامث، سيأخذون فهم 

العامةبحن اممه السواء، عل والنمشن النتن أسإء يقيدون وء٠لهمت ومتباعدة، 
الصالحة.اJعلائن الأمور ولاة ؤيرزق حميدة، عاتبة ويجعلها 

محمل.والغ إبراهم والح أنتم علكم، لمون ؤيطبن، كلهم الإخوان 
مستقيمة.وأمورهم العودة، 

ا،لهلهرونقل للعارصة، القرل نقل اقترح صالح محمد عل التح 
إلالعمودي نقل بع.دما المفايا، إل فنقل مرعي وأما للدرب،. 

لشيختا •ع ومراسلاته ترحمته انفلر الحق. عبد صالح بن محمد ين عل الثسخ أي! )١( 
.(o'T/y)

حاشية)٣(. ١٣٢ص ل ترحمته تقدمتؤ القرنرؤ بحى بن محمد الشيخ أي؛ )٢( 
ؤ،)آ/ْآ؛(اشيخنا •ع ومراصلاته ترحمته انفلر مهلهر. أحمد ين افه - JUpالثؤيخ ت أي )٣( 

ّ( ٢ ) حاشية  ١٣٠ص نر ترحمته تقل.مت، ١ الشح3لاق عبده أحمد بن مرعير الشيح • أك، ، ٤١
ؤ،شيخنا مع ومرايلاته ترحمته انفلر العمودي. الله عيد بنر صالح التهيح أي* )٥، 

.^■\U/Y)



هضب::>ءاةذه ء؟سدالقرعاوي بن هبداس الثيخ ٠،>، قضْر 

استلميعدما الفعليحات، إل نقل الأحرس اف عبد وكيلك عريش، أي 
بالغازي،إل فرسان من ينقل دلاك موسى عل أف فالظاهر الومم مليم 
قعين فقد «رالول محي أما بفرسان، يعين إبراهيم أحد بن مسبمر أن وريإ 
القنفدة.نح حل 

أنهل ؛لهر الففحة، محكمة تول نتمن والقضاة' القضاء ^ jlj•كتاب؛ إل بالرحؤع )١( 
يدعل تعليمه تلقى ى  ١٣٤٠عام عئهلوؤلة بقرية ولد مشهور، أحمد بن افه عند الشخ 
أدركوعندما واللغوية، الشرعية العلوم ق امتفاد حتى القرعاوي، الاه عبد الشخ 
ونعلاإبراهيم، بن محمد الشخ عهد ل للقضاء رشحه فيه القاصى مروؤل توفر سيخه 

قكبيرة جهودا بذلوا الذين القضاة وهومن محلويلة، مدة الفهليحة محكمة ل قاصيا عين 
الفلرفرجة ذت ترحمته انفلر يهقممه. ه.  ١٣٩٠عام تول ؛العدل،. الناس بين الحكم 

)ا/آآهم.
لشيخنا ح ومراملاته نرحمته اننلر الدوحان. محوي بن ّالي،ان الشيخ أي؛ )٢( 

اكة،هدْ ي الموسم فضاء إل انتقل أنه القرعاوي الشيح كلام س ؤيظهر (، ٣٢٣)آ/ 
ه. ١٣٧٧عام الوسم قضاء إل نقل أنه ترحمته ل تقدم وفد 

حاففلالشخ عل وتتلمد بيس، ل ه  ١٣٥١عام ولد دلاك، موسى عل الشيح )٣( 
حشبيس لحاح ؤإماما بيس، يمحكمة موفلفا ثم استقال، ثم قاصيا عمل الحكمي، 

(.٠٨٦ أسبار)T/ موسوعة j،: ترحمته انفلر ه. ١ ٤ ١ ٠ عام 
ثم)ب(، قاضي بدرجة باُينوب بالضايا قاصيا عمل المياركي، أحمد بن مسبمر الشيح )٤( 

عامالوسم؛الحنوب، بمحكمه قاصيا عين ثم ه،  ١٣٩٠)أ(فيءام قاصي درجة إل رني 
(.٣٧٤أّبار)ا/ موسوعة انذiرترحتهفي: ه. ١٣٩٤

افهعبد المشايخ؛ عل ودرس بضمي، ول- الدخل، :بلول بحى بن بحى الشيح رْ( 
عامبمامهلة العلمي بالعهد مراقبا عمل الحكمي، وحاففل حلوفة، وناصر القرعاوي، 

ل)أ( قاضى درحة عل حمل م هر، ١٣٨٢عام صمد محكمة ل قاصيا 'م هر، ١٣٧٦
انتقلمهما،و،'م عام ل محكمة)ب( وكيل درحة إل رقيته تمت، م عام 

عامفأحيل التقاع،-، عل إحالته طلب، إليها انتقل وءناJما الشقيق، محكمة إل قاصيا 
والإخلاص،والاستقامة بالوفاء اتصف، العاملين. العلماء س وهو -، ٥١٤٠٧

(.٣٩٥الفلر)Y/ فرحة ل: رحمته انفلر الحميدة. والصفا،ت، الفاصلة، و؛الأخلأف، 







ءج،—'ءءرءَِ"حبم ووآ^ب:م* 

؟١٥٩٥|شاشحساسبجساهمطوى §بجبجً--خ،و 
سأ،عس\سهء■،a_-___؛r أأ؛'صثم،ا

عريشش قاصي ااوظوق0; 1اتاوأٍخ:؛ا/؟/خهّاا اارق0(:)ا(
الزيارةبوعد الوفاء طالب / النافعة وصاياه عل القرعاوى الشيح ثؤ اا0وضع; 

:ه4

^رءءخ؛له-

اكبضيمح'
رر،ممءءظر'لخءظلررغص(ص صبِامك 

^زصماْنمضءإهغ

جؤهأ}فءء
مم؛ص،مث-س~ِِإ



ذهه،س_حئق.أثوةهم 

المحرم،المكرم الأخ جانب إل العميل العزيز همد بن اش همد المحب• من 
اض.حفظه القرعاوى، الله عبد الشيخ: 

وبركاته٠اطه وحمة عليكم ملام 
ورسولهءبانْ عل منإ مصليا مو، إلا إله لا الذي اطه إليالث، فأحد بعد: أما 

أحع؛ن.وصحبه وآله محمد 

التيالنافعة الوصايا من تضمن ما وفهمت الشريف، كتابكم وصلتي لقد ثم 
إليكم،وأحن صنيعكم، اطه يشكر ت5لءس، محب فلب مجن إلا مثلها بمدر لا 

وودناالصادق، وعدك بانتظار نزال لا فنحن قريبا، بالزيارة الأه~ ~حففلالئ، ووعدت 

محمعأن اطه ونرجو العشر، قيام عل ؤإياكم نتنماعد حتى العشر فبل مقدملث، يكون 
طاعته,عل القالوب 

وسئمالشاق، يالحواب ومتعوتا العجالة، وجه عل ذكر بإ لكم حررناْ محيا 
الأميرلدينا ومن _،، ipيعز ومن وحوياه، والأم؛ر وحوياْ، القاصي الشيخ عل لنا 

واللام.الشيرمي، وعل العزيز، العبد حد والأخ دجوياْ' 
؛ارمضانمهّاا

ملاحظةح الجريرة، جنوب لداعية السيرة كتاب؛ من نقلتها بعدها والي الرسالة هذه 
الكتاب.صاحب يتبماكاملا لر الثانية الرمالأ أن 



ِادامحةسبسايلإةون2ؤ|ت 
عريشأب قاصي الوهغة:  1اتاورة:؛'ا'/؛/هه'*ا؛ ك،،:)٢(الو 

القرعاوىدعوة أثر من القضاة تعجبابعض حول / القرعاوي الشيخ مرض حول اا0وضعت 

Iم مَ 

ي-جهآيمحمح
الأخجناب إل العميل العزيز عبد بن الله عبد نبه! ومحبك الله ق أحبك من 

الله.حفظه القرعاوي، محمد بن الله عبد الفاصل: الشيح ا،لكرم، 
وأحلاقكمالكريمة ذاتكم إل ومثنى، فرادى الأمني، اللام إهداء بعد 
عنكم.والسوال العظيمة، 

؛،،USاءنا فوانحرافا، صحتالثج ق أثرا معالث، بأن لخازان نزولنا بعل بلغنا 
العظيم.العل باق إلا قوة ولا حول فلا مقدر، أنه علمنا ولكن 

قاصيأن وهو فيه، اشتغالنا شغل إلا إليكم والوصول اطلبادرة عن منعا وما 
الفهيدانالعزيز العبد اللعليفح عبد القنفذة: ومطؤع حميد، بن الله عبد الشح الركأ 

صبياوصولهم بلغنا فلمإ واللام، والاتفاق والاجتعلع للزيارة طرفنا إل وصلوا 
طلبنانم أربحا، فيها وأهمنا بجازان، نزلنا ثم يوما، يصبيا فمكثنا لمقابلتهم، توجهنا 

عريش،أي إل ؤلياهم نحن وتوجهنا إياها، فأءهلانا سيارة، حالي الأمير من لهم 
تعان.رونا،أن لأجل أخارتا هذه صيا، إل يرجعون اليوم ونتتهم أربعا، فيها تا وجل
بعدولابد التقصير، عن امحونا حمفانتم إليكم، عى نبأن —وافه— الحق فلكم ؤإلأ 
وقوته....اطه بحول بكم، والاتفاق لزيارتكم نتجه أيام 

ؤسنونعبكم، يسلمون فهم الاهليفا: وعبد الحميد افه عبد وبخمحوصن 
وبثكمواجتهاداتكم؛اuءوة، نجاحأعإلكم، غثرنا فثل ومن نيلنا من وبلغهم ؤيدعون، 

فحمدواوعامتهم، اا٠ين الولأئمة ولرسوله، ولكتابه، طه، والنصيحة والتعليم، العلم 
مثلوفعل نجد أهل من جاء أحدا أن يعلمون ما لكوتبمم الحالة؛ هدْ من تعمبموا وفد اطه، 

العالن.رب طه فالحما> فعلكم، 
عبداطبمالقيل؛^؛/؟ْماهأخوكم: 



Oajll :) )ّآ/التاويج: )٣/a١٣٨٢  ;0الإقتاعفو ااوظدق
لكاءوالرشح؛ن الماجد حول لاا0وهوع! 
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|ه'سنمدي'ء|ٌسمحخخ؛م 

ااوظوثyjtill::0ادقم: 
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/Y"/١٣٨٢اكاريح:خ

اه.حفظه القرعاوى، الله عبد الشيح الSكرJمث الأخ الفضيلة، صاحي، حضرة 
والسلامة،بالصحة يمتعكم أن الذ وأرجو وبركاته، النه ورحمة عليكم اللام 

واكوفيثا•بالعون عليكم بمن وأن 
واستقامةصحتكم بدوام ومررتر الكريم، حaلايكا استلمت، سرور يكل 
والسلامة.الصحة الحمع عل يديم أن تعال وأسأله ذللئ،، عل الله فأحد أحوالكم، 
كبافشو ا: الأربعة١٢الساجد نقية نبل من إليه أمرُت، ما حصوص من أما 

حيالها.تم عإ والأوناف؛الإفادة ابثآ وزارة إل أيام عثرة من أكثر منذ عليها 
إنجازها،ق جار الأن فالعمل للهضاءت الرسح؛ن الإخوان عن وكل.للث، 

الثرف،قاصي الغفيل، الشخ نقل تم حيث ابنوب، ظهران قاممح، عدا ما 

القرعاوي؛محمد ين يوسف الكريمت الأخ منها صورة أءطاف بعدها واش الرسالة هده ر١( 
خرا.اف فجزاه القرعاوي، اض عبد الشيخ حمد 

حياته،آحر ل وخاصة المساحي، بناء ق يعي كان أنه القرعاوي الشخ عن معروف )٢( 

jالقرآن وحففل بالرس، ولد ^( ١٣٩٧^١٣٣٤)الغفل صالح بن محمد الشيح )٣( 
الرشيد.العزيز عبد بن محم،و الشخ عل فدرس الثايح بحلقالت، التحق تم صغره، 

سعودللمللثإ اعتدارامت، وندم عنها، اءتن.ر وقل الشرف)الحوه(، بمحكمه قاصيا رشح 
ولفامتثل، ه،  ١٣٧٤عام -أا بتعيينه سعود الللث، من الأمر صدر لكن برنياُت،، صمن 

إلنقل ه  ١٣٨٣عام ول فيها، واصل نم الخويح، فلهران لقضاء انتدب ه  ١٣٧٨عام 
القفاءتاريخ زن ترحمته انفلر •ءءنا؛ق*. ه.  ١٣ ٩٧عام تول أن إل فيها وبقي نحاء، محكمة 

(.٤٧٢والقضاة)٣; 

-،٠١٣٨٣عام الخنوب يلهران من نقل أنه والقضاة القضاء تارخ j( جاء خحذلة؛ 
هرّ ١٣٨٢عام نقل أنه شيخنا -يعناب من ؤبملهر 



أُكنهة،_  jjاس القيخس إش جصسذغو 
عرضيعد ولكن ظروفه، عرفت، وقد بال، عل ألته فمت الدرب قانحى أما 
الشيخنقل م حيث، عريش، أي إل نقله عل يوافق لر الرئيس ساحة عل الموضع 

عبيدةسراة قضاء هناك ولكن إليه، البكثرية" —قاضى حميد بن ساليان بن الله عبد 

نرب،وكيلك، سريعا، تفيدونني أحدهما إل النقل يرم، كان إذا بارق، وقضاء 
نعملحتى باسمه فتقيدق الإخوان من أحدا ترمح كشت، فادا القنفذة، ل قاصي 

بجب•ما 

الشخ،ساحة عل الموصؤع نعرصى فI القحهلاني معد موضع عن أما 
افونال السبيل، هدا ق به تقوم ما عل اض وحراك الله• إنشاء الإحاية، وسمميملكم 

والمسالمان.الإسلام مصلحة فيه ما إل حميعا يوفقنا وأن النية، نحلص أن 
عليكم،يعز ومن الإخوان، وعل الأولاد، عل واللام بيانه، لزم ما هل>ا 

والسلام.محفنلكم، واممه ؤيسلمون، بخر والأولاد والإخوان المشايخ ومنا 
أخوكم

عقلبن اف عبد 

يالمنطقة,بالمعروف الأمر هيئة أعفاء وهومن 



الإفتاءعضو لاوظيقة:  ااتاولخ:بم/ا-/آخّاا ااوقم:)ة(
،الطلأياستحقاقات ق الفلر مئة عمل حول / صاهطة معهد طلأى عدد نيادة حول ال0وهوعت 
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ذاوإشاضخساسبجسيوي 
بمأقآؤتيٌ

الاه.حفظه القرعاوي، اف عبد ت الفاصل الشيح حفرة 
حطوقرأنا ، وصل ا،لكرم كتابكم وبعد؛ وبركاته. اممه ورحمة عليكم اللام 

اللعليفعبد للشخ نحياله ،رموف وءال1 جيدا، وتامله وحدنا، عاليه محمد الشيح 
حاصر،وأنا وفتحه بيده، سلمته ^!^، ١١عبد الشخ وحط الرأي*. وش ، ونشوف
أمإوحوابهإ أيضا، محمد الثيح وًع التلاميذ، نيادة حهة من معه وتكلمت، وقرأه، 

والشخماع، عنده ما محمد فالشيخ المستمعون؛ أما الوازنة. هدء ق ميحاولأن 
التلاميل.مثل وصاروا المعهد دحول، من تمكنوا إذا وهوأمم مانعا، أيدي اللهليف، عبد 

واشتكونا،مضابط، اررفعوا يقول؛ فعلا، وقر كإ واشتكوا، المكافأة، ق ؤلعوا 
وأممالعمل، ل تباؤلزهم لولا يه بأس لا الهيئة عمل أن بشرتنا عالينا*. وشوشوا 
المدةتتم أن ونحشى ذكرتم، ما لولا طس، فهدا معهم، التحقيق نحرون لن يمرقون 
عملهم؟.لتعجيل حيلة هناك فهل التكميل، قبل فرحعون الظامئة 

والغارامتج،الهلائراات، من قيل ما عن الحهايت،، تاللث، أهل يا معكم حواؤلرنا 
ملأمارتج؟أآ،.عاها فبثرونا 

منك،ا والأصحاب،، والثاكغ والإخوان الأبناء عل لنا سالموا لزم، ما هذا 
)التوقع( ٩١٣٨٢;٦; واللام. لديتاسلمون، 

انظرهلءس؛ها.)ا(
محيىبن أخمد والده وفاة بعد اليمن إمامة البدر محمد الإمام تول وبعل ٠"  ١٣٨٢سة ل )٢( 

الناصر،عيد خمال قوات ويساندته عليه، بانقلاب السلال الله عبد تام الدين حميد 
منحولها وما السعودية نجران مدينة نصفت ذلك بحد ثم وبرا، جوا اليمن فقصنت 

الحكومة^ ٥٠إل ذلك وأدى مر، كيلو مائة بحوال اليمنية الحدود عن تبعد التي القرى 
الحدودإل السعودية الحكومة وأرسلت المصرية، الحكومة •ع لعلاقاما السعودية 

النفسبضيهل الأوامر لموادها وأصدرت يلزم، بإ ورودما مسيحة، قوات الحنوبية 
أوفياوهىوالمرنان)ه/\مم(.اُفاصلذلكفي^ذكرة ^محداء.



كضرا،ايم يحيدابن ممربن ايثيخ عواسلأت 

ه(١٣٦٢ه-١٢٩٩)

حفظسليم، بن اف عبئ بن محمد ت العلامة والده حجر ق بريئة ق ولد ترجم؛ 
عبدبن اف عبد الشخ عل للقراءة الرياض إل أبوه به بعث ثم صباه، ق القرآن 

الرديني،عودة مجد ق إماما فتعين بلده، إل عاد كبيرا مثلغا العلم من بلغ ذل،ا 
سعةفيه وعلم عقله رجاحة العزيز همد الملك منه آني ولما الهللبة، حوله والتف 

الأرطاويةبلدة ;^ ٥١٣٣٧م -حى ٠١٣٣٠عام j بعثه الدعوة وحن العلم 
الدؤيش،فيصل وقته ق البادية زعإء أكثر بجانب ومرشدا وواعفنا قاصيا ليكون 

اشتهروقد وطه، إل عاد مهمته أس فلعا الدعوة، وحن الخثر من به محلن كا فكان 
الشيحلأحٍه ومساعدا بريدة جواُع أحل ق فع؛ر، علمه، واسع صيته وذلخ أمره 
الشيحأحوه توق ولما الهللأب، عليه فتزاحم للتيريس مجده ق جلس اممه، عبد 
؛التدريس،الاشتغال، مع ؤإمامته الخامع و-حهلا؛ة بريدة قضاء ق مكانه عين اممه عبد 
غثرق أوقاته وكانت، العللأي،، من كثيرة أفواج يديه عل وقنرج بعلمه اف نفع وفد 

عامرةبيومم الذين الأجواد الكرماء من فهو هدا ؤإل اه، بذكر مليئة يرومه 
عاقلاوكان كريم. وحلق ية بنفس دالزائرين بالضيوف، وغاصة والأتثلع ؛الحاشية 

أصي_،حده. هد معتد كل يوقف، شجاعا وكان الأمور، عوامج ق نانلرا منصفا 
وقنعلوته، البلاد فاهتزت، -، ٦٠١٣٦٢ا/٢ا/ق: اممه وتوفاه السل، بمرض 
يومأكثر اليوم هذا وصار بريدة، لمدينة الكبثر بالحاْع عليه فصل وفاته، لتبا الناس 

رثاهوقد بعضا، بعضهم يعزى الناس وصار الفادحة، المصيبة ^ه مثل فيه حدشتا 
جمحلقئهالعاناء. وبكاه الشعراء، 

النانلرينوروضة (، ٣٢٩)ه/نجد وعلياء (، ٩٨)ا/مليم علياءآل، ل؛ ترحمته انفلر 
.(١٣٦/Y)



rifjUzi  ّخاثفسرمحسارتيدمZiiz أه
دونالوهقة:  ١٣٥٨/٢/١٠ااتاJدخ:

الخنوئاإل المثايح يعفى توجه ا حوكتاب عل حوائط الخوهوع: 

ضلا





ال9ظلقةتقاضأبيمص ١٣٥٨ااأاودخ:؛/ب/
الّومحريمحمد بدل عريس ش قمحاء ق الله عبد الشيح تعيئن اقتراح الهوتلوع• 

تمليحهاثم السيارة يممعلل الأحبار / حيزان لقفاء الأخر ونقل 

ت٣ّ ء؛طمحلم ض;خاهمحيلتحصمب 

wm.
ع

ِءمحس'َ'ءؤثدتربمم 

رخلم'ّم
محالمي مِِرر 'همترصم 

'مامحل> حإ ه، إرِا ب نما حأ ^(٨، تمللسءَي، سمّألآُبر دغمتمثم'له'لسمرمم0 
دض-هبن؛اع/م ُُةلمحاِغلماِن،ضرا رمد /رسا/م 

فماعننزأمصج، ّ'>''رمحرمملإ/؛ م ر'نحيثّرء،زثايمخم 



ظ١٧٣ئ*؟ ضطيمإشسساسز ة'ه م

بم_حاثامحاش
الرحمنعد بن العزيز عبد والثمت الكارم حميد المحترم، الكرم الملك جناب إل 
Tمين.تعال، الله سلمه الفيصل، 

الدوام.عل وبركاته افه ورحمة علتكم سلام 
وكأنهبالطريق، يه اتفقنا عقيل بن الزير عبد بن الم عبد الله، حفظك وبعدت 

منه،أسهل عريس وأبو ، التواع ْن فيه تعلق لما جيران نضاء مسألة استصعب 
نرىوالذي لخثزان، يد عريش أبو ق الذي اكو■بحرىر٢ا اف المد محمد والأخ 
مكانهق عقيل ين العزز عبد بن الله وعيد جيزان، ق التوبجري محمد نجيلمون أنكم 

 jافه.ونقكم لكم، ثم ف والنظر بوعريش، أ
والشائحؤإحوانه سعود عل السلام منا اللازم، من يبدى ما مع لزم، ما هذا 

واللام.وحفغله، اف، أمان ق ودم السلام، ينهون لدينا ومن معود، آل وكافة 
sroA^ji

بن،ا؛ممحمد بن عمر 

)الختم(

الأصلطبق صورة عميل• ابن الشخ كتب 

القرى.من توابعه نقاء به يتعلق جيزان قفاء أن أي! ( ١ ) 
انذلررجتهو)ا/'ا*اا(حاشةرا(.)٢( 
شيخنا.بخط. متقولة ومي )٣( 



1||ّتتةصمحيم؛دسءبمسنم نحت1'هت 
بمب

تعالبحوله ومرور، محر ملحق 

،ولكنالتوى ق التعطل بعض علينا حصل أن الحمد" ~وض نفيدكم 
مكروها،الله فضل من رأينا ولا السيارة، وصلحوا حماد ولد سيارامحت، وافقنا 
علض والحمد إخباركم، حسنا تعال، الله إنثاء الروضة، إل نتوجه التأؤخ وحال 

وبركاته.الل4 ورخمة عليكم والسلام حال، كل 
١٣٥٨رجس، ٤ اليت،ت عشية 

(.٢ ) حاشية ( ١٣٦/١بهفي)التعريف، انظر والقصيم، الرياض بين موصع ( ١ )
•تقد وقد معه، ومن شيخنا نحمل كانت، التي السيارة ضمنها ومن السبيل، حماد أى• )٢( 

ذلالث،ق)ا/ا-ما(.تفصيل 



ءحََ^َمذقصص.
كمهالعيرى عبدالرحس بن سسان الفيخ مراسلات 

)ح؟آآاه-هبّااه(

ه، ١٣٠٨عام اللدى معركة ق والل0 قتل صالحة، نشأة ونشأ يعنيزة، ولد ا ترجم 
بنصالح منهم، فكان العلعاء، عل العلم بطلب بدأ والكتابة القراءة تعلم أن وبعد 
الالهليمs.عبد بن افه وعبد وعمر، اف عبد وابنته سليم، ابن محمد القاصي، عثإن 
طلبةمن ممر حوله والتف _، jjJLdJفيه فجلس بعنيزة،  ٤٣١مجد ل إماما •من 

أمراوكان احتسابا، الأنكحة وعقد العقود وكتابة بالفتيا يقوم وكان العلم، 
ؤإرثاداته.لفتاؤيه يرناحون وكانوا الناس، عند محبوبا النكر، عن ناهيا ؛المعروف،، 

رئيامليم ابن عمر الشيح من وبمثورة العزيز تمد الللث، تمنه - ٥١٣٤٥عام وق 
ليئزونورئيسا النوى، بالمسجد ؤإماما النبوية، بالمدينة المستعجلة للمحكمة 

والخارج،الداحل من الهللأب حوله التف حيث، للتيريس وحلس هناك، الدينية 
حديثه،ولطف، ورفقه دعوته حن ت، بيالناس عقائد من ممرا صحح وند 

نقلثم حريملأء، محكمة لرئامة ءهلإارة فترة نقل تم -، ٠١٣٥٩عام إل واستمر 
الإحالةوطلب< حسمه ا صعقأن إل فيها واستمر الكيرى، الأحساء لمحكمة رئيسا 

العزيزتمد تقدير؛_، محل وأحكامه أقضيته كانتح منه. إلحاح بعد فأعفي للتقاعد، 
افق تأحذه لا كان، أينإ الحق مع يقفا وكان أمر0، محت، يكونون الذين والأمراء 

محقيقق المدينة عل،اء أحد عل -با رد رسالة منهات الكتبط بعض ألف، لائم. لومة 
العناءس ممر عليه نحرج وقد التراؤح. لصلاة الأحتء^ع قفل ق ورسالة التوحيد، 

!٤٣بتابالأحاء الهفوف، بمدينة توق والعباد- البلاد تبمم افه نفع الن-ين 
١٠; ١١; ٢٦^.

والحروالمتدأ (، ١٣٨/١اّذلرين)وروضة •^، A/Yنجد)عناء ق: ترحته انثلر 
(٤٦٧/١.)



ح|مح.خامغسلآبجساسماص وت|تن 
قامحىالخرجالوهقة:  ١٣٦٥ااتاودخ:^اا/ااوقم:)ا( 

الخرُجقضاء _(  يعميل ابن الشخ نقل حول 

_ِ. -ررم ٠- 

 Vهمصلهض ك^بمانم ينمحمح ص
ا١ • بفرس'  ئ؛للإلميجؤيم رسأهم،ُء؛ؤ 

برمينرفسممحو؛ومرمررنم>نحنم 
موءرتيا،ابلماب مز؛ب 

محرثمَةَ^ أرن ز بع؛اتي>ئاك 
مص ٠ /  ٦vx( خِ م رك، 

اسثتعقءقتت

ضعط



•خايسنمحسامضاسميهض_؟ةو  1غع،د

دسبآقمهم
العزيزعبد ين الله عبد الكرم• الولد لحناب العمري الرحمن عبد بن سلثان من 

المحرم•عميل، بن 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

لازلتمعنكم، السؤال ْع اللام، جزيل منا إبلاغكم هو لتحريره الموجس( 
وعافية.بخر 

كونكممن ذكرتم وما معلوم، لدينا كال( ذكرتم وما وصل، الكرم حملكم 
اللهجعلها والمراد، القصل. غاية هي التي صحتكم عل لله الحمد الح، إل توجهتم 

السارة.أحباركم والمرجواتصال، آم؛ن، دائمة، صحة 
الولدمنا كا كافة، والح،اعة المشايخ سلامنا أبلغ يازم، ويا لزم، ما هدا 

وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام اطه، عبد 
\ه٦٣٦0إ\\إ



الراضئاصى الوهقة:  ١٣٦٧التاووخ:ها/اُ/الرص(:)٢(
اللطيفعبد بن محمد الشيح بوفاة التعزية عل جواب ال0وهوعت 

^١^١ اا-لواد ار'ءناأرح.ماف دم  العادر الخطاي

عدده

تارخنه 1م~ودات  ثارنحه

قيء ;

ءا ؛ء■؛-ذلزر'سء 
ا١^٤ 'سبملمحط 

محمح'لإغتيجإج
بمجم1سدبمح

لأبيمدزعرض'محإائنءئضني£ث، ئإ 
كبمسمٌس1زرئ،طممَآر?!نرسمُمحس 

■١ئرهتمضئ'قهاو-يم 
V. ا



ضامحسنبجسهمضامحىهشم'_و،ؤ'و 
س؛ِهآمحهمث

بناف عبد الكنم، الأخ جناب إل العمري الرحمن همد بن سليإن من 
تعال.افه سلمه عقيل، بن العزيز همد 

وبركاته.افه ورحمة عاليكم السلام 
وعافية،محر ق لازلتم حالكم، عن والسوال اللام إبلاغ الخط موجبج 

اللطيمذ،همد بن محمال الكبيِ التسخ ق التعزية الضمن وصل ا،لكرم وحهللث، 
وأسكنهعقبه، ق وبارلأ االسالمين، حمح عل وح1فا له، وغفر دءاتلث،، الله استجاب 

•حتتبم فسح 

والإخوانالأولاد لدينا ومن والأولاد، كافة الشائخ سلامنا ب،لح لزم، ما هذا 
واللام.سالر، وأنن، يسلمون، 

١٣٦٧نحريراو:ها/^ 



اثعمريهبدالرحمي بن سليمان القيخ إلى تثنآت

عينةقاصي ااوظ}غ0ت ١٣٧٤ه/; ٢٩الوقم:
قضيةق عميل ابن الشيخ حكم حول عل جواب ال0وثوعت 

ذم

■



اشامحسنمحمجامضاصهتلآط|'|ت 
ي>اثاؤمحهم

بنطيان ١^٢: الشح جناب إل عميل ابن العزيز همد بن اف همد من 
خنيهممن ؤإيانا وجعله وعافاه، تعال اممه سلمه الحرم، العمري، الرحمن همد 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم الثلأم بعل وائقاه،آمن. 
خمل.ناواّتقاهتكم، صحتكم مزننا فيه، ما وفهمنا ، وصل الكرم كتابكم 
الهءلذلالثح.

مناالحكم صار الذي البويت، جهة من ع»،لالثج، اممه أحن شخ، يا تذكر 
الأمررغ يعلنا لا حرا" اف ~جراك وانك، وففيتنه، شويت، عودان ابن الشيح ومن 

،JUJuLI؛كلاماك، آخر إل الحاعة، ومن عزيز لأف للمثاخ؛ ولا للمللث، 
والتاسالفلن إحسان الواجب،؛ وهذا عثراتلثؤ، وأفالط اش؛هئامحي، أعزك فأقول: 
له،؛فلالاائ، أناولا عهلران، من إئ أحبذ وأنتج كبر، عئ حقالث، أن وتعلم العذر، 

وأرجوأعتقد، ما بعير أحكم ل يؤغ ولا اجتهادي، إليه أدى الذي هذا لكن 
أجريزرمأو أجرا أعدم لا أن 

لديكم،والعزيز والإخوان والأولاد شسلث، عل الخزيل السلام ومني هذا 
الرحمنوعبد الساليان اش عبد وولدكم والإخوان والأولاد الوالد لدينا من كا 

والسلام.ثيهفلل؛،، واه صالح، أخيالث، وولد وعيالهم العمر اف وعبد 
o١٣٧٤/; ٢٩حرر: 

كثيرا،لم يماح ابن اف عبد ابن الرحمن عبد المحس،: الولد كاتبه 
محففلكم.واف 

هاق،ّشيخنا، وناس صمن وهوموجود )١( 
ست.تصغير )٢( 

أتهإلا شيخه العمري سليإل الشخ أن يرغم القضاء، ل شيخنا نزاهة أمثلة من وهذا )٣( 
عاليه.حكم 





اج-ِحةسصج،احََ

موداس(ترتيب )مرسفعااى 





الأِطق؛محصءحَر
عبداثمميزالميرجفليممعبن إبراهيم الثيح *راطدت 

(j»\i' \-jt\Try)

أحوهبه اهتم أبيه وفاة وبعد والاستقامة، الصلاح عل ونشأ عنيزة، ق ولد نرجسي• 
فحفظالعلم طلب ق ثؤع الأيتداثي، بالتعليم بدأ البلؤغ وقبل الرحمن، همد الأير 
ناصربن الرحمن وعبد القاصى، العثإن صالح المشايخ؛ عل قرأ ثم الكريم، القرآن 

بالشختمحتصا وكان الطرودي، اض وعبد وادي، أبو وعل الماغ، افه وعبد عدى، ال
الإجازاتعنه وأحد الوعفل، يرمحن قارئ هو فكان الحديدة، مجد إمام وادي أي 

قالمذكور الجد إمامة ق شيخه عن يتوب وكان الند، ق عل الشخ أحدها التي 
للإمامة،خماعته رشهحه وفاته ويعد عجزه، يعد إمامته عل شيخه امتنايه لم أعذاره، 

موصعوهو سنة أر؛عين من أكثر وفاته إل الإمامة ق وقلل رسميا، إماما فتعن 
وامحعكان وحلاوة. سلامة لقراءته وكان حيدا، القرآن محفظ وكان فيهم، إعجاب 
زملائههع محنمع وكان ومصطلحه، الحديث وق وفروعه وأصوله الفقه ق الاطلاع 

مرحؤيطالعون البخاري صحح ق ؤيقروون الأجرة العشاء بعد ليلة كل 
مدرسا،إليه نقل ه، ١٣٧٣عام عنيزة ق العالمي العهد افتح ولما عليه. القعللاق 

وملازمةللعبادة فتجرد ، ٠١٣٨٣للتقاغد"عام أحيل أن إل فيه، مرانبا صار نم 
رمض.انسهر وظاتفإ ق محليثة رسالة وقد فيه، والوعفل والإرسال مجده 

تواصع0ع ووقار، هيبة ذا كان تبما. النه ونفع طبعتا، فيه، الصالحة الأعإل وفضل 
وعقودوثائقهم كتابة ق الخلق إل الإحسان كثر مرموقة، مكانة وله حلق، وحسن 

يومتوق لائم• لومة الله ق محاق لا بالحق، يميع وكان الله، لوجه أنكحتهم 
،.•؛^؛٥^١١. ٠١٤٠١عام الفيلر عيد 

والحروالمتدأ (، 0A/Y)النارين وروضة (، TTV)\/نجد عناء ق: ترجته انفلر 



ي■ج.ؤ-ٍِ منالثيخإبرصمحيسص
ةف؛ةءمحءنصثةينبه 

عضوالإضاالوهقة;  ١٣٧٥أ/'؟ا/ه اإتاووخ:للوق0(;)ا;
ذلكق الشيح مساعدة ومحللب والوذص، للأئمة رواتب إجراء حول ال0وهوعت 

ثإؤؤٍ ١٢ِق رأم>لمحمحاصِي 

تابمغرَهمي ا

نصرحلأتضذمحمان1ثإل 

ء



حئييئ|محساسنص إ
١٣٧٥شوال  ١٣حررو: أق١رتمح١ي. شج 

الحرم،العقل، العزيز عبد بن اش عبد الشيح فضيلة حناب حفرة 
آم؛ن.اض، حفظه 

وبركاته.الله ورخمة عليكم السلام 
نعمهوعليكم علينا الله أدام حالكم، صحة ومرنا بكتابكم سرقنا وبعد؛ 

بتديرناالهلسب، كلامك من ذكرت ما ذاتكم حن ومن شكرها. ؤإياكم وأرزعنا 
قصدناأن المكث، الشح حضرة يا تعرف عندنا، إقامتكم مل٠ة المائل بعض إياكم 

للمخثر.محل وأتت، بجنابك،، الوثوق عليلنأ ومحرونا لكم، النصح 
رواتب.،مسألة طرف من الخركان صالح به أ-محرتا بكتابنا به لنا أشرت والال.ى 

فاصلبعمل قام من لأف ضرتا، مثل لنا بجرى أنه ماركا ميبا تكون ولع-للث، الأئمة، 
ماقائمين الحمد— —وفه كنا ؤإن الصلاة، الأعإل وأفضل والتتشيهل، المعونة يستحق 

لإمامهالوقف، مع من الراتب هذا يكون وأيضا ببالنا، تحلر ولر الرواتب قبل 
وظيفتهتمغ ولا لا، أم وظيفة صاحب كان مواء استحقه حا قام من الجد 

والرياصىبالحجاز أناس يوحد أنه نسمع ولأنه احو، للمعإرة وفيه استحقاقه، 
كثر،الحكومة ومال الحكومة، من رواتب، كلها لها وظائف، عدة لم والشرق 

وزملائيأنا لتا ب، تثاممه— شاء —إن فلعللث، بطاعتته، ويعزهم البمركة فيه ينزل افه 
سعيلث،،افه وشكر -جمرا، الله جزاك ومعروفالثإ، منإحانلث، فضلا مثالهم، كا يجرى 

لزم،ما هذا لوجهه. حاكا عملنا ومحعل وقصدك، قصدنا محن أن الله ونرجومن 
ومنوالأولاد، عمر والث؛ح اللهليم، وعبد محمل. والشح الوالد عل الملام متا 

والعمالحركان، وصالح ومحمد، العزيز عبد والأولاد؛ الرحمن عبد الشخ عندنا 
عليكم.والسلام بمففلكم، والله صالح، 

الغريرض? المد إبراهيم محبمات 



ءئأرء!ّخاشةابُسمحسسماص |ةخء|ت 
الإناءعضو ااوظوث0;  ااتاولخ:0/¥/اخماااارقم:)أ( 

الأئمةحطاد_، تسليمه  الملكمحلى ق لابمه مرافقته عل الشيخ شكر ال0وضعت 

زعب"اراضصيىمزء
الثمسس.-س-ِس.سآ..

اثارع
.................لكمءا0.... 

_ت.ح

ابمِِرررام محرادأ^ئام 
1م/ظِسُ لنز ^^١^ مي ثارأ'ك 

ورلبجمحبجذِر مثَثوبمي■ مُمحنيرمحنين 
يارض

بيضخمخم/ ب لنرخم 

Sssassi؟
أممح>

'جم،>؛مر



ءامغايرايسسص."

أقأؤ؛تيأتييبمي 
١٣٨١رحب اكارخ:ه 

الحرم،العزيز، عبد بن اض عبد الكرم• الفاصل الشخ فضيلة حضرة 
آمن.تعال، اض حففله 

ححلكمحالكم، صحة عن السرال، وبعد وبركاته. افه ورحمة عليكم الثلأم 
والسرور.والعافية الصحة بأتم افه 

لك،وتعرف الشكر، جزيل لك نقدم الكرم الفاصل الشيخ حضرة يا إننا 
محلىق معالث، محمد الابن بصحبة تكرمت إنالث، حيث، عاداتلثف، هي ك،ا بمعروفلث، 

لهّوالوذنن الأئمة كتاب، لتةال.يم المللث، 
يقولون!منة كل منن لها يعدوهم الذي الرواو>سإ الكرم، الشح حفرة يا 

حوابإ،محيهم ولا له، ؤيبرفون للمللثه ؤيكتثون عمر، ؤيكتبون السنة، هل.ه 
^،،JUL^Jمتوقيا كتابا يكتبون نظرهم اقتفى شاق، هي ما حواب، الرايت، يعفى إلا 

محمديكون أن ير أن مثحانه الله توفيق وٌن بيده، لمه يأنه محمد الولد وحرصنا 
بعمىأمحرنا ؤإننا ءاداتالث٠، هي كإ بركاتلئج من وهذه بيدْ، سلمه حتى يصحثلئ، 

الحناء،أحن عنا الله حزاك بالحر، للث، ؤيلءعون منلث، يشكرون وكلهم الأئمة، 
والأحرة.الدنيا ق معيدا اممه وحعاللئ، 

والوذئنالأئمة أكثر تعلم لأجلكا حرصا أكثر الكرم الشيخ حضرة يا ؤإننا 
إلالمة من يأق فليل ثيء بعضهم إلا ، أوقاف، لهم وليس عواتل، وأصحاب فقراء 

أكرمن نجحن،، الستة افه— شاء ~إن أتبا بافه والأمل الثانية، السنة دورها 
منلكم و يبل• ما وعل لزم، ما هدا محمل•• من الللث، استلمه الذي الكتاب الأسباب 

والوالدالشايخ ءنل-نا ومن والمشايخ، الأولاد عل السلام متا يتئرفج، محبكم لازم 
الله.ورحمة عليكم والسلام محففلكم، والله والحيال،، الكرم 

الغريرالعزيز العبد إبراهيم محبكم: 



منامخإسلأساساصناو  ٩٠
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م|هاّأثت|محايمحسسص اذق 
حاقايجهمثس

١٣٨١ثمان  ١٩اكارخ: 

العقل،العزيز عبد بن افه عبد ا،لكرمت الفاصل الشيخ ضالة حناب حفرة 
اض.حفظه الحرم، 

وعافيةبصحة تكونوا أن افه نرجو وبعدت وبركاته. الله ورحمة عليكم الئلأم 
صحتكم.عل النه حمدنا الحاري، ١ ٢ مؤرخ بكتابكم تشرفنا ومحرور. 

حصلتؤوأما عنيزة، مساحي جهة من عمر الشيخ عن ذكركم معلوم وكان 
والموذنضالأئمة الإخوة وبئرنا ذللث،، عل اف حدنا والرتباُت،، كلها عليها الواقفة 

والعادة،بالحر ، iUوندعو للثج نشكر ؤإياهم ونحن بذلك، وسروا محاستشروا 
افهونسأل الأخلاق، محاسن ءادتائ، هي كإ إليك، اشر وأحن خثرا اه جزاك 

فقراءأكثرهم تعهد مثلعا الكرم الشخ حضرة يا لأمم ٠لاءته، عل معونة مححلها أن 
للماجد،وملاحظة نثاط معهم صار مرتبايتإ لهم حصل فإذا عوايل، وأصحاب 

والأولاد،الشاج عل اللام منا لزم، ما هذا لوجهه• خالصا عملنا ال،ه جعل 
عليكم.واللام محففلكم، وافه 

باللام.نحصونكم والأولان. ُليب، والدكم ءنل.نا من 
والوذن؛ن.الأئمة ؤإحوانه الغرير العزيز العبد إبراهيم محبيكم• 

ممنؤإياكم اطه جعلتا به، منيكم البارك رمضان شهر ءد.وم ويمنامحبة 
آمين.وللملمين، ولكم لما وغفر الأععال، صالح ومنكم منا وتقل وئامه، صامه 
محمد.عل وسلم صل اللهم 
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1|'هآ؛تظالميزامميير ضاصإبرسمحس هت_ت||ت 
د-_حأقآلآقهم

١٣٨٠حررفي:؛مآسن 

اش.حفظه الحرم، العزيز عد بن الله عد الكرم• الفاصل الشيخ جناب حضرة 
جعلكمحالكم صحة عن السؤال وبعاد وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

والعافية.الصحة يأتم افه 
وقامهصامه ممن ؤإياكم اض جعلنا البارك، رمضان شهر قرب بمناسبة ؤإته 

ل!، iJiالاصى؛العام وأنه مرصاته، واتثاع ؤناعتته عل ؤإياكم وأعاننا واحتسابا، إيإنا 
الذيأسباب رمضان نرب ئا وأنه رمضان(، ، )وظائفنسختات تشون، تحب أنلث، 

طبعت،ن؛لأمن منهن، بعضا للث، أرسل أن فأحببت، كلأملثج، ذكريت، عنهن يسألون 
وكدللث،فصلا، يوم كل رمصان أيام عدد عل العصر بعد العادة عل تقرؤ واحدة 

للأيامحمس عثرسخ؛ بم.لكم الأواخر، العشر لليالي الثانية والنسخة ت،، اللأيام 
^١^؛،•وخمس 

الكريم.لوجهه خالصا ؤإياكم عملنا وجعل لطاعته، ؤإياكم الله وفقنا 

ومنوالأولاد، إبراهيم بن محمد الكرم الشيخ عل السلام منا لزم، ما هدا 
محففلكم،وافه والأولاد، الصاخ الله وعبد العثيم،ن الصالح محمد الشخ ءنا>نا 

عليكم.والسلام 

نظركم.عل منهن تعهلونه الماجد أئمة الإخوان من وترون تحبون اللي 
الغريرالعزيز عبد بن إبراهيم محبكم: 





هالصن سداص بن إبراهيم الفيخ يبمالة 

)؛ّا'*ااه-هلإ؛اه(

منفتهل والديانة، ياليلم معروفة وأمرة محافظة بيئة ل ونشأ بريئة، ق ولد ترجم؛ 
دروسإل انتقل ثم الصقعي، محمد بن صالح اإلربيت الشيخ المران فحفظ منه، 

منشيئا عاليه وحفظ العلوم، شتى ل عليه فدرس العبادي، العزيز عبد الشيح 
قعنه وأحد تامة، ملازمة سليم ابن عمر الشخ أيضا ولازم التجويد، متظومات 

ممرايدرك ولر مليم، بن محمد بن افه عبد الشيح من أيضا استفاد كإ العلوم، شتى 
منبإلحاح وذللث، والعشرين الثانية ق وهر اجد المل للتدؤيس جلس ه• محالمن 

طالبق وامتمن عنه، وأحيوا العلم، طلبة من الكشر دروسه عل وأقبل مشانحه، 
عندماباكعليم التحق الكتب. بتألق واشتنغاله للتدريس جلوسه مع العلم 

ستةتقاعده حتى فتها يدرس واستمر ه، ١٣٥٦سنة بريدة ق مدرسة أول أست، 
الأمر،ولاة من المسؤولين لدى وتقدير احترام وله قوية، هيبة له كاست، .. ٥١٣٩٦

احث،اعياأرمحيا كان مات. الحل وتوفر مدينتهم مملوير ق ق-ي،ا بريدة أهال شارك وقل• 
ءامةه محالوكاسن، فيه، ديوان وله للشعر، قارصا وكان أدب، ل معه محلس لمن 

والعرفانالهى أول ®تدكرة الاريحت ق لكبه منها الكتب من عددا ألف بالعلم. 
الأحبارمن الكثير فيه أولع الزمازا، حواديث، وذكر الل"يان الواحل• اممه بأيام 

وظائف،ق والمرجان ١^^ ارعقود وألف،؛ بابه، ق فريالا فكان والتراجم، والحواديثا 
المستشفيات،فرا-؛ع هد، ١ ٤ ٢ ٤ عام المن شبكة ق يجالطة أصبا رمضان*. شهر 

أنإل فيه ويقي .، ٥١٤٢٥عام محرم بداية ل التشفي ألحل نم بريدة، إل رجع نم 
.٢١١٠٠هؤ. ١٤٢٥/١/٨توJفي:

والخرفان*.الهى أول ٠ممكرة كتابه؛ مقيئ ق جنه ^١( 
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٤٠١منامخإيرصبجسساسم أ
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اللهعبد النقيق• المحرم الأخ حفرة إل المحن عيد آل عبيد بن إبراهيم من 

آمن.الثرور، لكفة من تعال افر سلمه العزيز، العيد 

الدوام.عل وبرلكته اف ورحة علكم سلام 
عاليناتفضل أن لكفناك لو فيلث، افه بارك منلث، نبغي اش، ململث، ب٠دeت ثم 

عنوأحرنا ابحث توظف؟، ومتى مانع، بن اض عبد الشيم متا تاؤيم بذكر 
الء،ت,

،حالي بن اش عيد ت نيل عنيزة أهل من الأمراء عن أح؛رنا أحي، يا أيضا 
قدوموىلللث، إليها، سليم بن الله العبد محمد ت الشيخ قدوم وعن فيكم، بورك 

الفور.عل أمحرنا عاحلأ، اممه إنشاء لا؟، أم فيها توق هل وعن بطن، أبا 
فآحثبتابحنا، الإخوان يعص وبن بيني حصل أف إلا نْلعا، لازم ل ما وأنا 

أحد،عند باعث، أحي يا ل مثر ولا الوالد، وحضرة حضرتكم مثل من الشت، 
٦٥ه/ / YUوالإخوان. الوالد عل لما سلم واللام. 

الخميل.محمل. مع عاجلا الحواُت، أرمل 

اليم.الخالي. بن افه عبد الأمر أي. )١( 
وطلتخ، ٠١٣٦٥عام المشهور المويخ العتيد إبراهيم الشخ ازارنا هس•' شيخنا، تال )٢( 

ولكنالسام، الصالح الرحمن عيد الشح إل ءأثردتا عنيرة، تارخ عن موجزة نبذة مني 
.الأن١١سى وهم، *وجرة' ُبذة بذلك فكسبا ومعرفة، خثرة ذا 





هثهالسيخ سدآو بن إبراهيم السيخ 4راملأت 

(١٤٢٨^١٣٤٤^

ضر>ج،بن اف عبد مدرمحة ل الصغر ق وحفظه القرآن قرأ بالريامحن، ولد ترجم؛ 
بمكةوئاصن سعد الشيخ عل التجؤيد علم ودرس الناف، اض همد بن عل مدرسة ول 

التحقثم والنحو، والفقه التوحيد كتب ق عليه وقرأ والده، محالس ولازم الكومة، 
الذينمشامح، وس — ٠١٣٧٦عام بالريامحن الشريعة كلية ق ونحرج العلمي بالعهد 

الأم؛نمحمد والشيح باز ابن العزيز عبد الشيح والده! إل بالإضافة 'ءنهم العلم أحذ 
للهفش،نائبا ثم الإفتاء، لإدارة مديرا الوْلتفي لك بالالتحق وهمرهم• الشنقيهلي 

دار_، kiajوفد الدينية، الشؤون عل والإشراف للإفتاء رئيسا تعئن والده وفاة وبعل 
والدعوةوالإفتاء العلمية البءحو>ؤث، إدارات، رررئاسة وسمست،! عيده ق الإفتاء 

احت؛رالعياء كبار هيئة تشكيل تم وئا ستوايت،. ست، لدة لها ا رئيواستمر والإرشاد®، 
الخاؤجق الدعاة أعال عل بنفسه يشرف وكان الدائمة، للهيئة ورئيسا فيها عضوا 
اضعبد الشخ ساحة وفاة وبحد للعدل، ونيرا عين الملكة. داحل ل الرشدين وأعال 

عهدهق القضاء سار وقد بالنيابة، الأعل القضاء لجلمن ا رئيعئن ظك حميد بن 
سكثبمر ق اشترك وند الملمكة، أنحاء سائر ل شرعية محاكم وافتتحت، حنا، مبمرا 

يمحقوكان ه، ١ ٤ ٠ ٩ عام آخر ق التقاعد عل الإحالة طالب، الإسلامية. المؤتمرات 
.بج4إإةئع ه.  ١٤٢٨/؛/ YYiاكلاثاءيوم توق للناس• الخثر ؛دل، وبح، الخلق، بدماثة 

الأبيات!هده شيخنا فيه نقلم وك (. ١٣٩/ ) الدائمة اللجنة فتاوى ل! ترحته انفلر 
احفالفملأء تم أنيكم عليلام المغتي نانط يلة فض

اصدفعليه تابتلو0 ا وسمتوعقلا حلقا أوتينموا فقد 
اترقإذ ل الفخاتل صعودا هذا فوق س لكم نرجو ا كم

اورزقأحرا ل تنه وعاملذا هأولاك ذي للفشكرا 



سق،وء§ة1ؤ
عفوالأفظا1وظدهة: «م/'آ/'اام'؟ا التاورخ:ااووم:)ا( 

معللساري، الطائف إل للسفر الشيخ اعتإد اكوهوع: 
لهمسابن الشيح صد معجل عل الشيح تشكيات ل التحقيق لحنة 

-ص؛ ا موهةر?ك 
ِءااِارم؛ّاب,_ءص؛مءص 

;التاريخ الافا، دار 
___؛ الرمحان ءل 

آلبمممءبدأللعينءسأسسسل ارالآ*ءتأًءشيدةاكيخ الىحمحءرةانز،رئرسول 

-٠ ومكاني الله ورحة طقر الملام 

ال؛لاشللأ'ماكال__مالى اهتدوا ح؛فاوو ا'مي _4احق امسنناءش وبمعد 

*عجإءل>، تثشأت ش للتحصق أة اأهأ١ ة سمثأ «ن ق يأا.ثتمح ة اللجت،ع 

٥٥٠٠٥هائهم لأم وال٠ للألم ١ ركر ااتئمحبمح هيش يزد يغ الشقد 

ونوايعياالأءثتا' ي الدي *اثب 

َ



ااءءابم>س-.ءءلا*ا  ٩٠ء.

هق:ئ1ضادقيحإبراصمتيسدألاشخ،ةوك;.
عفوالإمماءااوظدث0:  التاريخ: ااوقم:)آ(

الزكواتموضع بشأن والاقتصاد المالية ونير لمقابلة ئلماف  لالممر اعماد اكوهوع: 

.م'ن؛ر/1م

اإ،ث؛رمبجمحث
—\;وةأ ام ر— 

رالأمافزمناس

؟^^٠٩"'^
.،ا/?،/؟\امغ:.
الرمحان:

انمحمما ثمنارا'١ عضوو ين'ءةيس الله مش سخ ا فقيلت 

J وزارن! وسندوب طأ ، b_lااللخد ح ازاشترك الذىسبزإ  U ، حسمسلس اخنبءو;، راك
ها/«أْتم^،ضلجووراّلهبرنارتمخاْا/أها 

لارسم،،،وال• J،Ai>،/أ/ 

ا٠ل'،ئونالاثمننمش ا ناف 



القيخ،ساهخإبراهيمتيسإوآو 
محهضذءأء ص- 

CLCulilgll :عفوالإفتاء اات1ووخ:؟آ/ا"/؛ارّاا ااوق0(:)م

مفيرثمن عثإن صد التويم أهال شكوى قضية ق ستراك  ااهوثوع:حولالأ

الاقتاءدار 

as

.يآ....!..الآح/.ا; آثرنسم 
ر-..ا،.بم/,ا> : ١ك١دخ بل>ِ ا٠ 

•••••••،•••-•••• :المرفقات 

ينمظف

لمؤتمر١ عسل ين لله ١ عيد الشجز الءض|ام صاحب 
٠يعدالتحمه 

—٠ ؤبمركاته لله ١ هرحطأ علسةلم المامّم 
ها 'قض_' w»L ي1>نطابمحضاق القفاه ئاسه طبق ئى بتاء * ؤمصد 

وذلا!ثطوم_ iAآآ/ ا/ْ/ف  ٤١٦متم طه اووجهكا.ٍ-ورئ 
حطابعلى ال4ععلوف خنين ين ماشي الثسخ القشآة |عءضورثاة ا-مماكثم 

ضكحقيق - ٥٨آ ه/ )/ ١ قى ٦ / ١٦٣٨وع \خده ولر 
نملدنا •انح لا أته ث-حيث' يعتز ين ن ءث4ا سد ثم لتؤيم ١ هالى ا شكؤي 
الشيخوبم-ا و|نلأ لقغ-اة 1 مئاسة ملوأ ؤا لك ل وا ياعتمد ا^،^U، نحى ك؛م استرا 

٠٤٤٤ محققوكم لله وا ا هدل ينرح الناسسا لؤقتأ ١ د لتحل حشمن بمن ينشد 
t'^r. طالأ لشئون القش •اف■

ِِء

اساميمجد؛ن ين ايرامثم 

اْ  ٠١الونيإءؤتم يجلس ترار وماعأ—I، لرحاصه القصاة رمس تاتب همصة}فضًلة 
فىاا/اا/ا،ر'آامح

للموذشنصورة 

انما,للدس ً= 



ااوظبم0:ضالإمحااس)أ( 
عودةبن ومحمد خين ين راشد الشيختن• مع الشيخ تكليف ال0وثوع• 
و|ثريدةالخرمي صالح الع^ صد قهدان بن دعوى ق للنظر 

'بمهلم?م'ؤأ'أكأ َ |عأ 

داكلسمالأ،تا، ءداللينش

إوم؟اته اك هرحمة طيكم رم الم
■٥١٢٨٤أا/،/لآار؛6 أ/ا ٠  ٠٢ fjامحاق امساحةرمحس تهنا^١ ١٢١٧'

ر,مل ين مد واكيخ •منين بن راشد اكيغ ص——واار؛اس—~ة مع بتهيفثم اكامحي 
لاإث،وانزال،واوإءالمنياثال قال _وه لمىينمدانبمس_للشرم وذك 
إوير؟اته ورح،قالإه طبكم م ان والمّ

;ا؛بادنمكينالآءنماء



قَ;هئتن'ضك.،؛٥٥ شخإبراهيامبذ،سدآلاضخ1!ج1
عضوالإفتاء1اروظرث0:  اا/ه/سااللاووخ: الوفرم:)٥(

الطائفق للأفتاء ، مكنإنشاء اقرام عل ط حوائلوالد/ ار  بأحاالروي ال09ه9جت 

اومحة١لإةس^
—امينء ر )- 

اسزاكون والأشراف 

ار؛-.(

اكادع
ارنتات

ٌءا

—ي.م-مادح،م؟

ص,ضنخممحتيبم
•■ص'رآذ،محبمث '''يسثًق "؛ج 

ص
ءح



٤٠٢ ٠٥٠٥ة مزامخإبرسضسين،اوامح v| أ
^.هءأاأئس-خأت - ِ هص,_ذ،؛هم 

اا/ه/بساكارخ;

امين.اش، حرسه عميل، بن الله عبد الشيخ ت الفاصل الأخ فضيلة 
ويعدنوبركاته، افه ورحمة عليكم سلام 
نحنالمسرات،، واكتإل( عادة والالصحة دوام لكم تعال المول من أرجو 

وعافية.بخثر الخمد~ ~وفه 

أحبارمن تضمنته لما ومررنا الكريمة، رسالتكم استلمت، والتقدير الشكر بيد 
افهولق فيه، ومداومته العمل ل افه~ —حفظه الوالد ونشاط عمالكم، استمرار 

والصلاح.الخ؛ر فيه لما الخميع 
عندللأّتفتاء ال3؛لاوم، ق للإفتاء مكتب إنشاء حول اقتراحكم بخصوص 

اقتراحأنه الحق ومدكرات،، معاملات، ومن الإفتاء نحص ما ونسخ نحرير ق الرئاسة 
ودراستنا.اعتبارنا محل وهو وجيه، 

وعبارات،طيبة مشاعر من رسالتكم احتوته ما عل ونقيركم ونشكركم ^ا 
نبلة.ى واحامريقة 

والإخوانالأولاد منا ي المشاخ، والإخوة الوالد سإحة عل سلامي ختاما 
اللام.وتردونكم بخير الحميع والمشاتح، 

أخوكم
إبراممين محي ين إيرامم 

)التوتيع(



ضحإوراهيمتيسدآواشح
mw■"ءأ؛* 

سةثسظ
عفوالإفتاءالوتكلتم0:  التاووخ:م\ا/آا/ا،\/''اأ الوقم:^(

برئاستهالقضاة رئاسة ق ا،لوجودة القضايا ق للنفلر علمية هئة تشكيل حول الكوهوع• 

وسامحمح
دارالأفا،

اسالثئون ر والاقراف 
المقنائب مكتب 

بءة؛لمحإمحأ
مِ.ما..اب. ارنم 

ص

JI،،^
■ * ئحد ؤيريأتخ لنء ا ءل؛؛تإإور*ءسة صامحم لا  W

٢^٥٢؟؛أ؟ رم انيراً ؛^ ٠٠رظس—ق ديوان رنمس خشاب ين سسورء ■ يرمحسض تمحي 
آ؛'أم'/؟/جيرقم رمساكاة ار لخد خطاب رلخق اكا الوارد 

تيسهت هيثبمثو الابمسرالمساى ؤتونحن  ٠٠٥١أ/آا/ألجم وتالاخ 
ءلقمحّا ا سة رنا ق d ليؤمحود ا ايا لقضا ى لستآ وأ للسر ه بموقت

الخ♦•••
كيسيياارةاس اء أضالأ والأتميد للاطلاع 

سةةءةودبممل لعأاا ق ء المّسي 

المطىناهب _/



ء1ئ1القيحهح4دآو ين إبراهيم الثيح من وء:
العلميةالهيئة رئيس الوسه:  ١٣٩١أ/!/ ااوقم:)ب(

؛١ ْستواهمُ من والرقع الأئمة وصع دراسة موصؤع ل الحث طالب ال0وغوعت 

ليإة؛لبج

)سك'
دارالأفا،

_allزالثثون والأشراف 
الثمينائب مكتب 

'انح

-،ضامبمالتادخ 
ارهات

الوضوع

ترمأرششل من لل عدأ / ءئٍحبامحدسمالأمحا*اكغ 
تاللميركاته/ؤعد ^٠٥٠٠الملام^،

حولدرا»،ألونحعالرامنآ/أ/ااآاه آ/ا.اأ/'أ/سنى ناًطىالأمالهمرتم 
•• لهًذسنرايساضاممكمانينيصاتم 

المضوطسردرات_،لبدا الونمع-أاظءاسامحلمنيها الّهثسا 
٠٠ ا الينورتحإأكنيحع ٠ دراسدوانمه 

افاوغ____شرادإدرءل؛ثم«س،4 

ء/د

اللاش؛خبواص إآرإه.مبمنْحددين 

.( ٢  ٨٨/ )١ أيضا وانظر ، ٢١١ص ق اللجنة إليه توصلت U انظر \\ا 





.خأم؛!براسمحس(لأس
أيمِ-ءحءأسص'سذاءاضسِس 

الأعلالقضاء محلس عضو الوظيثه:  ١٣٩٥ااتاودخ:آآ/مأ/ا1وق0(:)بم( 
دعوىبرنامج وصع أجل من الشاخ بعض مع الأجتء1ع طلب اكوتلوع؛ 

هحمحس 
...إ ١٤٣^محيامح،

/هسدمءه الادجلةمءدساس 
انمابديى تم ^^ااثاهب'اضارالماضاتؤكماض 

نمدانرعسا الشيخ الغضالا< ءاء؛ا اليا طلب وثل • • الطعالم-ام س (-؛—"ا وا،اسا.ا 
الأماعضبممانمايبناسدخ/ءدالل،،>افمخ ،>امدالأ*اما0وارئازخ 

بص,س«الم>اضامراكرص..بمجص
^^نممءوالأبماإاكيىبد..سسداممظا المّبمل(ءذا اسمرممش 'مءلتم«نربم'

سلاأبمعد ١لمضوjلك لبمذا نإلارثاد رالدمء ؤالائاُ مر؛ا«ااداراتاب،اس، •ض 
هرنحا،.. ٠٠٠٠رفدالداليمء□ آآ/م'/هآما،و.. محل*الِالهامح •الرأس المُ 

Millءألمادبمسم• 
ملعا ا لرنجسس ١

ؤنممءوالأرمادلأدارام١لهب١سvؤلألخ١٠ 

*مدض؟كإخهن مآهم ا م

َآّْرا م ءز َزرمحض محامحلما>مح ص'>، َِع و'نن'ب<لحك وَدلمبميغ 





-ءر،~ ربمسء؟|إء 

ذةهّن؛تةإشامخابرسمحءسآلاي قذنق|د 
عفوالإفتاءا]وظإث0:  ١٣٩١اص:  الوق0(:)ا(

الموصؤعل وافتراحالتا والؤذنين^ الأئمة وصح حول،  مشتركحطاس اكوهوع: 

أر؛قئاآبئمرأض بسم 
وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام الله. سالمه القش، نائب ت الفضيلة صاحب 

بتنكيلا/آ"/اا،'؟اهالأاصي ٠ أ؛ة/م/نفي: رقم: محنكم حْلاب باء 
إدارةومدير عقيل، بن الله عبد الشيح الإفتاءت عفو محيلة من كل من مكونة لحنة 

لدراسةفريان، بن سعد الشيح الطوعات: مراقبة ومدير قعود، بن محمد الشخ الدعوة: 
علاستنادا مستواهم، من يالرغ الكفيلة والوسائل والوذس، للأئمة الراهن الوصع 
وتاريح:!_، ٢I\ ١٨٧٩برثم• العالل، ونير لعال أصله الوجه الملكي الأمر صورة 
/"\/yالموصؤع،واسعرصت، الذأكورةعاسهاجتإءاُت،، اللجنة فقداجتمعت، ه، ١٣٩١

علأئمة تعي؛ن وأن الأهمية، باغ الموصؤع أن إل وتوصالتا جوانبه، حمح من ودرسته 
يل:ما اللجنة رأيت، لهدا إليه، يسارع أن يشغي اللائق، المسوتح( 
المتوسهل،ومنهم الحيي، فمنهم متويايت،، ^، الحاليين، اجد المأئمة أن ~ ١ 
قبلالفثايت، هده وتمز نحديل. مجن فلابد الإمامة، ّروط فيه تتوفر لا الذي ومنهم 

الموصؤع•هدا 3، عمل أي ق الشرؤع 
 ~Y اللجانهده عن ؤيتبثق أوأكثر، أرع أو لحان عدة تشكيل ينبض

ومنالمملكة، متاؤلق من منهلقة كل ق والوذنين( الأئمة أحوال( لدراسة فرعية لحان 
أقام:ثلاثة إل الأئمة م يقالدراسة هذه 

يشجع،أن يشغي المم فهن>ا ملاحفلة، أي عليه ليس الذي الجيد نمهم 
منأما عوجه، ويقام صعقه، يصلح فهدا صعق، جوانب، فيه التوسط، ومنهم 

المطلوبةالشروط فيه تتوفر ممن يغره يستبدل، فهذا الإمامة شروط فيه تتوفر لا 
الذكورة،اللجان 0ع والأوقاف الحج وزارة نتعاون أن ولابد والخهلابة، للامامة 

والموذنن،يتعلق؛الأئمة مما ذللثؤ وغير و؛يانايت، إحهاءايت، من يلزم يما فتزودها 



سسذلء1ةهو-1هإشاثيةإ؛>ضمحصدآلص _تةت 11ه

اللجان.تلك ب؛ن العمل ق التنسيق من نؤع وجود المهم ومن 
بلدهي قاض كل يقوم أن يبغي الأئمة، من إصلاحهم يمكن لمن بالنسبة ٣" 
لمؤبمرف المجيدين، الأئمة من مقامه يقوم من يامتتاية أو بنمه، بتدليهم 

ائية.مالدراسة وتكون مكافآيتؤ، ذللث، مقابل 

تعنالش النافعة المختصرة الكتب ببعض الأئمة تزؤيد جدا المفيد من أن نرى ~ ٤ 
يمكنكإ الصلاة، إل المثي آداب، كتاب أمثال المرضي، الوجه عل واجامم أداء عل 

والغل،والوضوء، اكلهارة، أحكام عل محتوي الأسلوب، صهل نحمر كتاب تأليف 
صلاةوأحكام السهو، وسجود والإقامة، الصلاة وأحكام النجاسة، ؤإزالة والتيمم، 
الأحكام.من ضرذللث، والحنازة،!ل والامتقاء، والكسوف، والعيلءين، الخمعة، 

الأقلفعل يمكن ب فإن التجويد، مع المفصل حققي الأئمة يلزم أنه نرى ْ~ 
فإنأفضل، فهو ذللث، كان؛إمكاترم فإن اللغة وقواعد النحو أما وعم، نبارك جرتي 

إلزامهم;ذللث،•نرى فلا مكن يب 
كبارمن وحهلباوها أئمتها يكون أن نرى الكبيرة، ابواُع لخهلباء بالشبة ٦" 

فتهمممن ستواهم، 3، ومن الثريعة كلية وحربجي القضاة من العلم، طلة 
لامرة ا"بمواءع 3، إمام من أكثر تمتن أمكن الكفر، الخطيب مقومايت، 

الأئمةضر للجمع حطاء تعين يمكن ك،ا ومفيد، مناسبا ذللشا فإن المدن أمهاينت، 
الخءلا؛ة.عل الراتس، الإمام قدرة عدم حالة 3، وهدا الرانبتن، 

يمكنوحى المادية، متويامم من للرغ مناصثة مراتبا إحدامحثا الهم من ٧" 
التيالمراتبا ئءطائهم الثريعة كليايتت، حرمحي بعض تفرغ أمحكن ^ا للعمل، التهمغ 
التاJريسحلقات، يإنشاء الإمامة ؛جاب، هؤلاء ؤيقوم المتخرجون، علميها يتعذن 

المجاورة.المساحي ق الأحرين الأئمة عل يالإشراق يقومون كا اجيهم، م3، 
علكرى أهمية اللجنة تعلق ومستمرة مثمرة نتاج عل الحصول ولضإن ٨" 

ولأسيإوالموذنن، الأئمة عل والقضاة الحاكم رزماء الفضيلة أصحاب إشراف 



iriإشاضحضسمحساواص
العظيم.الديي العمل لهدا يصلح اختيارمن ق رأي لهم كون وأن النائية، لمناطق اق 

الرسوللقول الكريم، القرآن لحفاظ الإمامة ق الأولوية كون أن ينبغي ٩" 
المجالهذا ق الاستفادة ويمكن ، الحديث، اش®، لكتاب، أقروهم القوم يوم ٠٠.؛أ 

الكريم.القرآن تحفيفل مدارس بخرقبي 
والتوجيه،الدعوة ق الصادقة الرغبة لدتيم ممن الأئمة يكون أن ينبغي ~ ١ * 
جاعامميتعاهل.وا بأن فيها، يعينون التي الأحياء عن مؤولون أمم إليهم ؤيوعز 

شتفيرآخإق ؤ تعال! قوله ق اممه ذكر الذي بالأسلوب للمتكاملن ويالنمح بالتاوير 
 ،i^ لاوحل:هآا[،ييتبغيأنب أحس أنيرهى وأثتدلأ> لسثت -آؤإلمؤبملة أ-دكمة

مشاكلهم.لحل وتعاون كلبلد، ق والموذفن الأئمة دينية؛،ن رابهلة هناك يكون 
ؤيراعىالإمامة، ثروط فيه تتوفر من إلا يعتن لا للمستقبل، ية بالن— ١ ١ 

الإكان.ص، فالأمثل الأمثل للث، ذل 
المؤذنق المهللوب إذ الأئمة، س عبثا أخف، فهم للموذنن بالنمة أما - ١ ٢ 

والذيفيها، يلحن لا الأذان، حمل حاففنا الصويتط، حسن صيتا، أميتا، يكون أن 
لهيوصع متهم رواتب، له ليس فمن مناسبة، رواتب تنصحي أن لهم بالنسبة نرى 

تتعلق؛الأوةاتاّبنشرايت، تزويل.هم مع فيه، يزاد متاسب، غير راتب، له ومن راتب،، 
بدونالبناء، حمال حيث، من بما يعتني أن ويجب الله، بيوتر الماجد — ١٣

اجدالمنفلافة عل محافظون فرافن ؤإمحاد الفرش، حن ناحية ومن زخرفة، 

مزريثيء والفلافة الفلام حبنإ من المساجل، وضع فان رنابة، عليهم ؤيكون 
التامة.العناية الناحية هذه تحهلى أن فينبغي ،، وموسف

،يالماحف، العناية مع الكبيرة، المساجد ق إسلامية مكتبايت، فتح — ١ ٤ 
فيها.لحفقلها مناسبة دواليب وقغصيص 

الاحنة

الأنماري..عود مش عن (، ١  ٥٣٢)لم مالبخاري أخرجه ]\( 



ذظهم_ث|إشاشخإبوسمحسد،آوص 
a_gll : الإكاءعضو ااتاووخ:دون (Y):(oajll

الحلمةذى مقاتأ مسجد إمام تغر اقتراح اأ0وام؛عت 

يمآثآؤمحٌ
الله.وققه وتواُعه، الإفتاء لشؤون الفتي نائب فضيلة 
وبركاته.افه ورخمة عليكم اللام 

نومهالذي الحج مواقيت أهم من الحليفة ذى ميقات أن نحفى فلا وبعدت 
أوقاتولامسإ السنة، أيام محلوال والعمرة الحج بمنامك للإحرام الغضرة الخمؤع 
الواديذلل؛، أهل من ممرون فئام فيه يجمع جاُع مجده أن كإ الشريفة، المواسم 
يرثيهممن إل مستمرة بحاجة كثرتمم عل دهم عل،، وأبتار العميمحا وادكا الكبتر؛ 

أمورمن وعترها المناسك، أحكام من علميهم، تشكل التي السائل ؤ، ييقتيهم 
وضرها.وصيامهم وصلاتهم بهلهارمم يتعلق وما عباداتهم، 

بأحكاممحرفة له ممن ومرمي، وحطسي، إمام إل مجامة بحاجة فهم وئن.ا 
هذاعل افه إل داعية يكون الوقت نقس ول الفقه، أبوابا من وغثرها الناسك، 
البيعمن واكحذير الله، إل والدعوة التوحيل.، أصل لتقرير العنليم، الميقات 

هذهمن الكشر نحن لا الحال إمامه لأن ونفلرا الهدامة. والذاهت، والخرافات 
مجدإل نقله ينبغي فلهذا افه، إنشاء حثر، وفته مواؤلِا، رجل أنه إلا ائل، الم

لهذاالكفاءة فيه تحمل من الحليفة ذي جاُع j، يمن وأن مستواه، قدر عل آحر 
الله.ورحمة علميكم واللام الخمح، أحوال يملح والله الهم، التمستا 

عملبن اف همد 



ا١ النجمي بحيي أحهدبن الثيح مراسلات 
(١٤٢٩^١٣٤٦^

قصغره من وحد فيها، ونشأ صامطة مدينة حنوب التجامية بقرية ولد ترجم• 
التحقالحهة، هده إل القرعاوي اض عبد الشيخ وصل ولما الكريم، القرآن قراءة 

الشخيد عل ببما ودرس بمامهلة، - ٠١٣٦*عام مسهل ق السلفية بالدرسة 
بمدرمةمدرسا شيخه عينه ثم وغثرها، التا الأمهات ق وأجازه القرعاوى، 

صامعلةإل نقله نم ص)ى عام مائة إل  ٠١٣٦٧ا/Y/يتاؤيح: المجامية 
للجدمثالا فكان تاييخ: إل  ٠١٣٧٤ا/ا/من: مدرسا 

يالرناسةوالتحق التدؤيس، ق عمله من استقال ئم الكريمة، والأحلاق والاجتهاد 
ومرشداواعفنا عين حسثا -، ٠١٣٨٤؛/j /a(.' والإرشاد والدعوْ للإفتاء العامة 

مدةالعالمي جازان معهد ق مدرسا فعن التدؤنس، إل ثانية مرة عاد ثم يالنهلقة، 
الفلامية،السن للومه للتقاعد أحيل أن إل العالمكب، صامعلة معهد ق ثم سنة، 

حلالمن اممه إل الدعوة ق ملموس نشاط له كان ، ٠١٤١٠/ U/\ '.،jوذللشر 
للتوعيةا-اج مواسم ق مشاركات وله والمحاضرات، والحلقان الدوات 

ومكانتهتضلعه عل تدل مؤلفات ومحموعة فتاوى له صدرت وقد الإسلامية، 

وتأسيسالزيارة، من الممتؤع أجاز محن عل الرد ل الإشارة أوضح منهات العلمية 
الناهجيعص عل انتقد في،ا الزلال العل>ب، والورد الأحكام، عمدة شرح الأحكام 
قمرض أصابه أن إل المباركة، سيرته عل زال ولا والأعإل• العقائد من الدعوية 

'.٢١٠٠.jt]ir'\/U/r'آحرحياته،إلأنتوويتارخ:

(١٦٧/٥٠ماك>قالخاصيهل))١( 
الشيخله جع وند (. ١٩١/ )ا أسار وموسوعة (، ٩٠/ )ا النظر فرجة ل• ترجته انظر )٢( 

ايحدمحاّ•كتب بأسانيد ءرإنالة أسإ0ت نتا اف— —وفقه الأحمرى محمل بن افه عبد 



1:سِ|ضنم:سهءاا 

اع;بمر-.-حربم,?٠٠٠ 
٣. ا\ م1

ك؛ة  'ض';نحاء11ذء1 

الشرعيةالهيئة رثيس ا1وظيث0; ااتاورخ:؛؟/ه/'*أآ؛ا
عميلابن للشيخ الرواية إجازة إرسال اكوهوع: 

-كأميص
ا

ُقتلجسمهام1ًصم 

ضم.;;"محنأ

:سما



الحرم.العقل، العزيز عبد بن اض عبد الشخت فضيلة 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 

الدورايت،عالينا لحالت ولكن الإجازة، بإرسال وعدتكم كنت وبعد• 
ليحمحبجم أن شانه ]جل[ اممه وأسأل ، إليكم هي والأن إرمحالها، عن فانثغالت، 

بخير.

وبركاته.افه ورحمة عليكم والئلأم 

وافأحوكم 
)التوقع(

،انمم،لأحدينبحمح(

محمدين اض عيد ت ورتبه كتبه ايحدس^، كتب يأمحانيد الطاي؛ن ارإياله السمي؛ نته وهو ( )١ 
يتارخ:ثل س شيخا أحاز قد وكان 0إس\ى ! ٦٣الإجازة: وتارخ الأحمري، 

فاصلشيخ فهو التجمي* نحي بن أخمد العلامة الشيخ ءأما جؤكد: شيخا عنه تال )٢( 
العقيدةق حمة معالومحات عل وتحصل القرعاوى، شيخنا تلاعيد يار عن ععمر، 

المثاخمر-؛ع مو القرعاوى شيخنا وفاة بعد وأصبح والفقه، والحديث، والضر 
علالقه وعمره ؤيمدحونه، عليه يثنون والناس وغرها، حيزان منهلقة ل الفتن وعمل.ة 

مدة،مند عليه وتعرنتح الخاتمة. حن وله لنا افه نأل عاليها، نغيهله صالحة أع،ال زيادة 
١ ٤٢٤عام j مرتين الرياض ل بيى ل وزارق وأجزته، نآجازف، معه، وتدبجت 

مإحةآثار س فيه محمؤع ت كتاب، انفلر الأبيات؛®. بحض لنفسه وأنشدن ه، ١ ٤ ٢ وا" 
٤٠ ٤ ص والتراجم، والتاؤخ الذكريات ق العقيل العزيز عبد ين افه عيد الثخ 
١(. ٦٧)م/ j شيخنا إليها أشار التي الأبيات وانثلر 



جمء،صت|ش|
الشرعيةالهيئة رئيس الوتكغة:  ١٤١٧

التديجوحصول دمروداو4 النجس الشح إجازة / القرعاوي الشيح إجازة حول ،اكوهوع! 

فميثةالكريم الأخ حضرة إلى عفيل بن الميز عبد بن اش عبد من 
شبهرآل نجس الشبير محمد بن بحيي احمدبن المحدرم، الشيخ 

وبركاته,.اه ورحمة عليكم م سلا اه، وشقه 
شيحنااداعيةعن بمرؤياتلهم الإحازه منكم طلبت كنت فئد وبعد، 
البلأدفي ئخه مشا عن رواه فيما وي ايئرعا محمد بن الق عبد الشيح 

ومسلمالبخاري صييحا وهي المن للأمهات روايته وذلك الهندية 
وتكرمتمماحة وابن ئى والنسا والترمذي داود لأبي الأربعة والسنن 
ذلك،على لكم فشكرا ةا/ا/لأائاه بتاريخ الإجازة بمنحي 

يمتيظاكنت يمة قد ق وأورا عندي ملفات إلى رجعت بمدة ذلك وبعد 
قدالقرعاوي محمل بن اش عبد المذكور شيخنا فوجئت ا به
بماريحوذلك المعروف هده ثل وذلك كؤرة المذ بمرؤياته زني أجا 

قاضيافيها،كنت أيام أبوعريش بلل في بيتي في - ٥١ ٣٦أول/اا/ربيع 
ا/م/اآماهأنإجأنتهشاقدممن^كملأنإج١نممنيبي 

بماذكرالإجازة مني ْللبتم ،وحيث أه  ٣٦تاريحها لكم وإجازنه 
الداعيةسيحئا عن بمرؤياتي مدبجا فضيلتكم اجزت قد فاني 
ليإجازنه صؤرة هدا برفق لكم وأيعث القرعاوي محمد بن اش عبد 

شيخهعن المذكورة للكتب رواياته إسناد أعني وهرفئاتها 
حسين،ير لذ مة العلا شيخه عن القرشي أمير بن اه احمد 

شيخناعن أحرى ْدريق من وغيرها الكتب هذه أروي أني العلم مع 
ه١ ٣ ٦ ٠ سنة عئيزة في المتوفى اديتزي صرأبووادي ئا بن المعمرعلي 

اهعبد أناوشيخي اكؤن وبهيا العلامةنديرحسين، الشيخ وهؤيرؤيهاعن 
صين،نذير وبين فبيته اص لهذه روايتنا في واحدة بدرجة القرعاوي 
ئاصرأيوواديبن وهوعلي وبينهراؤواحد وأنابيتي اث وهوأصد راوواحد 

بهذهلك وأبعث الأخرين نحي مشا عن بمرؤياتي أجزتك فقد وبهيا 
زمةوملأ علميه بما والعمل الق يتقوى وأوصيك هذا بي فنا رفق زة الإجا 

المسئمينولناولوالدينأومشايخناوجميع لك المالحة والدعوات والأذكار الأؤراد 
ته,,,،وبرئا اه ؤرحمة عليكم والملأم 



الدذيرسملئءاهاو(رسالةساشحأس 
yjtill : ٥ /Y /ُالدائمةالهيئة رسى اا9ظوث0: م ١  ٩٨٣أ
مقاومتهاق الساعية وطلب بالهند، السلمين بعض ارتداد فتنة حول تقرير اا0وغوعت 

_Ulama-i-Hind  هبمأةلأاف
!•BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DaHI-110002,

Dateبز؛ اكارخ 

رنحم—

اته،وهالله ممحمت طكم الملام 

•داو الارتلمحت الهند ناطق ض م اس 
المثم ;اجها المدضئ م م؛-را لأقم لأًإًلس-ه أزءق 

_واءد-ثاومنوبما -مادا الجبم-د س ْاءك—0 ودل ٩ إلام 
٠ة الفتنهذه شاومة ءي 

والين•الاسم لخدمت جبا -ا -—ءه أن -،^ ٧١'-أل 
•والممحان اذلافق 

رّمره
الدتياسعد 

الهندفاء جس رض 



:-ءا؛ءج ءء؛:ء 

ؤغ.ٍأ|ؤل ءناضجأسا4نيرضسءس( س _ ifقت؛و- m_■

ااوظوق5: االاJدخت
ارتدادهمعل الهندوكية التظإت يعفى وعمل الإسلام موال جاعت ناح: اا0وهوع'. 

انيحمنيحمن ١ اس يسم 

تالهند ؤناطق مص محي ١^٠٥ محتنه 

اهاجرضهالش المناطق م نشطت وألمسلهن للاسم ألمعادت اونظمات1كلأئمحي ان 
قهدماللقؤيميادعا-فق-حلولمى* الهند تقسم كئد  ١٩٤٧كام محي الياكستان الى .ال«أدوتي 

ولأ-ة*ادتجابالشياي-هلألملسلمرليشهشبنالمسدد؛مني• ١ للتاتيرعلى 
لكلسر١٠ لى ١ يٍدهم ه ؤكمات راحسان ولايى ْن كل محي الحدودي ؤإلمناطق 

ءاىستثسمته-ؤسإوتيمصمتهُوهدلأ ه النشاط هدا اتاوْت قؤيا لهند ١ ءل0أً •ج،مام فتميمت 

الدهماةارسّال خلال ْن وذلك تملؤيهم محي. ^^ددفيلأمسلأبمةّ_لكلصه الخسالخيزخضسخ' ام اتق 
الهند* ^JaIحممت أنشأنها لش ١ الدار؛ر( د كد ويلغ * الأسلاط لد١^^ ١ س ^،؛٠ 

٠ت 0درس( ٢٢٦)يش لأشري ؤياجستان كش مب وهْاشل لأرانا ب المتجا مناطق محي 
٠اليؤم الى وْازالمتاتتحملها الخدار؛ر، والوءاظ> الدكاة تفقا'تاارسال الجسمم ؤتحيت 

*ولاسق 

محددبيلغ ٠ الأسلأم هؤإلى مرفٍا٠٠٢ السلمين 0ن طاثفه هذء محي تؤحد 
عاداتهمعلى تازالوا أنهم الأ تشياء سق خمساثة محيل هؤلاء أسلم ٠ ألف 0اثتي أتمرادها 
١٩٢٠عام ؤمحي ٠ سلية راسة د لاسلام ١ ؤسوا 0اد لانهم لك وذ ه حماتهم قي ية القد هم ؤتقالمد 
ءلءاٌالهتدحصصة ان الأ ٠ ألقلية اتتهم و الى مولأء }رد الجه1تصرالأسلأج مض نشطت 
ومدهم د جد صن رأسهءا المحتنق ٠ هد أطلت الهند ستقلأل 1 مد ولكت ' فبما ١ لفتنة ١ ه هد محاوهت 

ء1ىاءتئاقأمعمؤإ السلين هؤلاء يأن ممر ه هتهأماّءهندؤكق تقفوياءها ؤثظة 1لمةكانتمت 
الممسرالى المسلمة الءلائغة هده لرد منانجها *وآءانتس السامين الملوك تبل من الأسلأم 

دالهنءلماْ جمعت رسس ه المدني أحمد حسمن الأساير شج طم وءنق0ا ٠ جماص يشكل 
كان٠ الحقائق وتقص الأحوال لتفقد صان محمد الشج ضلة أونحد ء القتثة يهده ه آئداك 
ساحهقي الاجتماع محيا صد ٠ يولأتكجر١ت اجتماع مرممي لدلك ء خطرا الؤصح 

الؤصح،حسثا ه المسيمن حذمهكيارداء آتاني ^اسقالخرسقٌقيْدنة 
•وهازالمتىالملسن اصلاح هبئة مرفياسم ألأرتدأد6 محتتة لواحهة ْبمتهلة 0وّست انشاء ؤضوا 

الممالى يواحيها تئؤم هده'الياءلة 





;ء.وص- ءءءء:--بءءبإ:ءا 

amtigll;التاويخ:

لهاالهيئة ومقاومة راحتان ولاية ل الارتداد فتنة ناع• الْوهوع• 

)٣(

ضتاركون وهم • ا.لأمت ض — وصم ياسهم اساُءم — الأحتْامت ٢^، 
0وظه—م،،ودتمتون ويحوز ه ١لعدين وملون ه جتتون ولك؛هم * أمالهم الملمح، 
•سلمون انهم وقولون • التكاح ويعقدون 

وله_ذا• القدية دإنتهم الى هؤلاء لرد نماتصركاسلْاتالهندبم ض دذ 
ه____ولأءطى اكلم يمحرض ه والبطولة القتال مّ ذدا اسبمت، الغىنى 

وخشبمةلأاواحهم اقاذا أسامآيائثر • الأذاال ٥^؛ أولاد 'أنتم لهم وقال ه السلْين 
•أرصالهند" أناء أمحر • القدم دثتر الى كودوا • اللولث،ااسلءن 

٠ق الحقاثلمحي النطئت الى وتمدا أرسلت، ه ّدللث، الهند كلماء ءلمت-سمة كند٠١ 
تلجممياكئيذت اللخه ءرْر;ءلى نشرا وأكدا • الناسءنالث، وئابل زارالوفد 

—الشر؛ و دجاُ •  ٨٣ْام ٧ تائج المعقد اجتنماكها هم، الهند ءداً 

ونئغم' -بمئامبراّت1 ويمتمون ن راحتا حياJ، هم، سكون نح، • ٧١اللمح، م'؛"' 
•لايمتمونولاْدارس قراهم هم، احد لأمه ملالق هم، يمتون • الجهل، _، الاسغل، الدُك هم، 

أولادهم"•الدين،وتعلم معرفة تمي ^؛^؛،، أد'وا شهم المسئولين  ٥١ض " نح، لد ا م، شيا 
متاحةلجنق وتشكّل المنهكة أمان آخُلئا;لق وفد ارمال يق ستااللبمق

س_ائُِ" ين د تمي اجتماع ؤكئد ه المئطئق الى الوتمد فتوجه • الأجراءاِت،الناسبق لأتخاذ 
٠١٩٨٣يوتبو ١  ٠

أّلمواآباءنا ان قأ-ىرإوا ه 'جئاْيرات' ءلا؛قق أعنان الاجتماع هدا فى اشةرلث< 
••؛ وتعاو. الدين أعام م، شيا لأتعرف ه جهالت هم، واكنا ملمون >، ٠٠•'' سنق سبعمائت قبل 

ألماشخ__صحسين حوالي، ارتد ؛J؛،J-4، يبعن>ا وي' واجتْاهم، لمحتم، تخلف حالت ءى •٠^، 
*الأن الي، ١ ٩  1Yطي دياصا ْن 

هالحية مة لائ١ ١ تجلوكلى وص، ئ ؤتتثهل تتحرلته لهتيوكث ١ ت ١ ن ١ • عولا ؤئال، 
هن المالمياضهلهاد ال؛فلاتابى هذه ْع يعاوثون الأدارات،اا.سءطت قي والسئولون 
:مولأء  ١١١^• يهم أعقا ودده؛ءلد، 



ِجءأبمء؛جب 

m
ه'أةهضسؤ.

gYYfjlيىاضخسسفى)ضسص( م 
قسصس'ه_!! ِ هألآسر ء

:amtitjll

الّلمانطوائف بعض ارتداد إل أدت الش  ١٠٠الأمحبابيان تاعت اكوهوع؛ 

(i)

٠لفظ تصير تملأ لأن ا أْا ه ١لهند ستعلأل ١ محيل 0ثطقظ محي ندرس وق لأرد ١ اللفق كانت —
اّمأءؤتسسهم ه تمحيآراس<اءهم على أطفالنا حبؤون المدائس قي لدرسون ا —

*عيرالمملْهن 

معابديئأء يدرمرالمسلهن؛ش سما مأتاه ؤمحي أراضنا على رساجد بناء تمتيلح أل —
٠كان أى محي لهم 

wmmm  ٠الؤطن ق وبخا لباكستان ياوع1؛الق نهم تمنا المتدين
تؤهميححلال ين لك وذ سرإءالشمفاءساه على طائلة لا أْوا تنفق لصفلماتالهندؤة ا س

٠والسثا تكالأبج امي-وتؤمحيروساتل والخلصام واللباس القعود 
*تعم؛رانماة أ*حماء تضخم لصحف ا ء
هدكت لهنا ا د أولا أئئم ٥ لنا وُبمال ٠ واحراج لانعاج نتآدرٌرا ه نق د ا-حتمإءات ممد نا أؤد د ا —

٠والمداؤس المماحد وناء والأذان والنكاح ه الء-الاتالأسلأطلكلختان ص تخلوا 

الأداإتم السئؤلين أدى للانكاج ثتعرض 6 المحاولات لهده مايتنا حالق ؤمحي 
٠زاثقق محضائة ملاحقات محي وٍورحلونا النا اته-اطتموة يؤحهوت لذiين ١ ه

ههساحد وثناء ئ الائلفال لتعلم الهدالأس 0ن شه انشاء ضئة محلى الجميع اتفق 
٠البؤناج لتنقذ هتابعة لجنة تثكل تم ؤمحد ٠ الثتلقة مى قي وؤعاظ دءاة ؤتمحسن 



جميلاي اس س ^ اشجصالإ ض ر،اطلأ^ 
الشرعيةالهيئة رئيس ااوظوق0: 

القضاءملك ل خدمته حلال بدولة  لجهوده عل الشيخ شكر ال0وث9عت 

بحبولإ¥لإةهب

اإ؛إءلس
الجدسالآضسنط،

رب
ىا،ع
مس

نثس
١^٤٢

م

ساىدزيوارضلبن ساس / اتقيخ اكنس صاحب 
ادلأرعيءمححصيافلإ^كامح

^lju_h

طامتهيى عمرعيبي _ث الصحيوانماهبة موفور ديو1ئم تعالى اتولى اسال 

بعد؛اما مجيب ميع انه 4مرصانه وتوفيقدانم 
دتسسلماحات سضا، ااجدسااداء،دى أهامه <وتكربمياددي بطاسةاسا« 

امضاىام اسلة الخومات على وبنان اياسن الأعلى المضاء مجلس راعضا، 
والديالأعلى ا، القيس مجلنت بالعمل رنوجض ا، يدالفمفضلص؛.ق 

بلادناللفضاءإن ناصع وبناءتاليخ العدالة مرح إرساء ؤن حلاله من اسهمتم 
البلادهده عليها هامت والاني الغراء شريعتنا من متينة اص على الطاهرة 
.خيرلكل الله وفقهءر الأمر ولاة علبها ار وسالبارضن 

ببرتيهانه ستترارل4 لا يشكرالناص لا اJتلرد٠امن النبوي ياتهدي أكنا، وإنه 
جهوليمامتناضرعلى رعفليم شكري حالص عن رمسنتكم اعبر ان الناسبه' بهده 

حاص،التضاءالأملحمربوحه مجلي سيدالقضاءو.اا؛  jLخدمتلم طوال البارمه 
قريبسبحانه انه والتوبة الأحر رك٠ا واجزل نانكم حميزان  iLذلض.الله يتب 

ويرعايم.يحنحلكم واليه ونقدبري تحيانى وتميلوا الدعوات. مجيب 

٠< ٠ والمرنيهAصساذري٦ءامح 

سكمإ ٢ 
حسءطل،?دآ،ساضمح . ع 

تءآممت،لا محرمي 
^١٣٠

-ا



^ِطئلقةصسء«ءسََ
طممهقاسم بن _u، مبدالرحبمذبن السيخ ،راسلأت 

فقرأالرياض، إل رحل الرياض، غربا المحمل قركا من ترية المر، ق ولد ترجم؛ 
عنأحد كإ العنقري، اف عبد الشخ ولازم اللطيف، عبد ين الد عبد الشيح عل 

فارس،بن وحد سمان، بن وملي،ان عتيق، بن ومعد محمود، بن محمد الشايح؛ 
إلماموله والخغرافيا والأنساب بالتا^ ولع له وكان وغيرهم، مانع، بن ومحمد 

قيهلع ما عل مجثرفا مدة الرجم عمل وتد والاجتاعية• المياسة بالنواحي 
المكتبةإدارة تول ثم بعدها، وما ه ١٣٥٢سنة المكرمة بمكة الحكومة مهلبعة 

قمحتقيعا حلوالش،اتل، الأخلاق، كبيرمن جانب عل وكان الرياض, ق المعودية 
علمهعل تدل كثيرة مؤلفات، له اممه. حرمات، عل غيرة عنده وكاست، وحلقه، ديته 

قتيمية ابن الإسلام ميح لفتاوى وهوحعه النافر الكبير بالعمل تام وقد وفضله. 
ولقدنجد، عاناء فتاوى بجمع قيامه وكدا محمد، ابنه بمساعدة حزء وثلاتئن سبعة 
يرجىما الممني، والحهد التواصل الهلويلوالحث الوقت تحقيقها سيل j أنفثا 

وسافرسيارة حادمثؤ له حمل -  ٠١٣٤٩سنة وق تعال. افه عند الثواب به له 

آخروق باستمرار، المهينة الحبوب يتناول فكان له، ملازما المرخى وبقي للملاج 
العلموطلبة العناء ولكن الغيدر، نمى! له مزرعق ق فاعتزل صحته، ساءت، أيامه 

كدللث،زال وما معه، والثحثؤ به للأحت،إع عليه يرددون كانوا قدره يعرفون الذين 
وعددتجالمحلية والجلأت، الصحف—٠ عنه وكتثت، ه،  ١٣٩٢إلأنتوفىفىتخ/خ/ 

•؛غ4اكلاا,؛أعإله. وأشادت، مناخمه 

والخيرواكدأ (، ٢٣٥)١; الناظرين وروصة ٢(، ٠ ٢ )م نجد عل،اء ق: ترحه انفلر )١( 
أسإهاتله ترخمة القاسم ، iUL)عيد الشيخ حفيده أنري وقد (• ٢٩٥)آ/

ومؤلفاته؛٠.وسرته حياته تاسمت بن الرخمن عبد ارالشخ 



rr؛ ّذاثةساسمبذسدىم ا!"؟آمأ■ 
y_m _iltli  ذع*س.ءه'آء11ه'م

عريشش قاصي اأوظوغه:  ا/التاريخ: الوقم:)ا( 
الإسلامشيخ فتاوى ع جط  حو/ الكتا لعض الحكومة طبع حول اكوهوع: 

ُنوٍ%ضخِتنماصام 

حُص^طثمثمم،بيآ
انيم/م/نمم

ِآبهمأزهن،ا■نؤأ،رإ'متبم'ِلأمُءمآ'مِءكيةرمحمم،'ءتؤأرّثمء'غ 
أةممحمُاهك 

ز'؛برمؤن'م ٤
^^^/وءخ)ر/وب\ رّبططاح؛/يمحءبينيع ز ئ

سرص ِا 

ظةفصْ^^.نمش



؛ ٢٢٧قاسم سإدبن بن الثيحمدالرحمن ض 7َئ'أو د

بم>ممآؤفيهم
عميل،آل العزيز عبد بن اه عبد ا،لكرم؛ الأخ إل قاسم بن الرحمن همد من 

اض.حففله 

الكريموكتابلث، الدوام. عل تحياته وأشرف وبركاته افه ورحمة عليكم سلام 
ول؛قبله، كتابا لما أنلث، وتذكر صحتك، عن أفاد حيث، الخامحنر، ومز وصل 
بمل•

أيامالقرى أم جريدة ل قيمتها ذكر وأتاكم تمت طعت، التي الكتس، جهة ومن 
ؤإلالزهد كتايط من حمالة وجاهم اتصال، بها لما ما الشيؤخ هد الي والكتسا العيد• 
هالايام.الثالث، المجلد نحلص المشايخ رسائل جهة ومحن كشر، بن تأينح من عشرة 

وباقيمحليا، عشر اثنا نحو منها فاجتمع الإسلام؛ سيخ رماثل جهة ومن 
طويل.وقتا تحتاج الزاد وحاشية طلبها، ق وحنا إليتا، تصل لر أشياء 

3،واحد تآرخ؛ أرع عل له أشرفت فآنا صالح؛ ابن تاييح جهة ومن 
كراريس،نحوأربعة كله، زائاوة أشياء وفيه مشرف، ابن من نحتص بكافة، الأنساب، 

تيءوالثالث، الإمام، ميرة ق والئالث، عبيد، أي من نقله نجل جال ل وآحر 
أفرادق أوراق له وشفت، أوراق، له فيذكر التفرقة الأشياء وأما نيته. يمبمر 

إن(تأراح، يسام لأبن ؤيقال تل•حر، فلا للث، أذكر ما بغير ظفرت، ؤإذا أنقلها، ل؛ 
يسيرة.أشياء فيه لحبون، لأبن تأراح يطع وهالايام تنءحر• لا عليه وقفتا 

العيالهدنا ومن والإحوان والعيال والوالد المشايخ عل السلام ومتا 
١١٣٥٨٢ ٠ سلمون 

والرابع•^٢-^؛ 



؛:iِةأ 
mArnمم.ه سء،أ : ص_ح_ أسنمظهءلأسمض^^د^^ح_

ال9س;صتيصش ١٣٥٩/١٢/١٧ااتالدخ;اارقم:)آ( 
الروضحاشية حول / ترتيبها وطريقة الإسلام شيخ فتاوى م حول اكوثوعُ 
السيولعن أحبار / الحنوب من التاؤخ كتب باستحصال التوصية / والتاؤيخ 

•اء ،• 
ب'

أ:-:تلإ

ءميثجعصي>سمك
طؤ,إبيمحظنج'ظي

١٠'،ين ماد' إج' ■ف لزاوم  ورباابراكّجَث؛ ١  ز؛؛نحليرحؤتمبم ِمص'ط بجَ وء م ز' ، ثماا,إا 
ضه؛؛!جم؛؛ضبؤأ،ارزرنيا م؛فم؛تيِ،امم 

إمبجؤ:سمثدج 
ي/مرص زآباو]لإ,آجَ'خاابم؛نجة س،اظم؛ِأ ■إلإحب وَآ/أاب' امحلِزضنج-لإم 

محلإز۶صاأصمخإلأميجُخمتيني'>انَ  تيإمهمحمسم/رر
محبم'ب'ر'ئعصري ذ'قمخ'مء 

ير>تمرجح،ثرارِولمحرا ث يجَ،لإمح تيرممآرِ ا -

ءء1ه
تينع۶  ٦١ثرلإيلأ؟'اير' 

V



OUililمنامخسامضبجسدبجس 

بمح

العزيزعبد بن القه عبد الشيخ! الفاصل حضرة إل قاصم ين الرحمن عبد من 
تحياته.وأشرف وبركاته الله ورحمة عاليكم سلام آم؛ن. به، الله متغ العميل، 

ربفه الحمد وسلامتك، صحتك عن الخاحلر ومر وصل، الكريم كتابك 
ثمنؤإياك عبعلنا أن تعال افه نسأل اطه، تقوى من به أوصتني ؛٢١ وأوصيل—٠ العاين، 

آمن.واتقاْ، خانه 

نحواصالحة حمالة منها فجمعنا الإسلام! شيخ رسائل جية من ذكرت وما 
علالرد ثم السلوك، ثم الإي،ان، ثم ._،، بالتنا»العقائد ورتبنا حزء،  ١٦من 

ثمالمقرئة، الأحاديث، تضر ثم ه، نقثم أول، وةواءا.ه التفر؛ ثم المبتل.ءة، 
الشامنزور اطه~ شاء ~إن الحرب انفكت، إذا ولابد الفقهاء، ترتيب، عل الفقه 

منهممرا يال.كرون لأي،م عندنا، وليست، هناك الموجودة الأشياء نكمل وممحر، 
فهرسه.حاءنا ما 

يعصراجعنا ونت، حصلنا إذا الثعة، عل فيها مشينا ! الزاد ثرح وحاشية 
الثيء.

محا>بالخالٍةاننة:صهماه-؛أماه(،)ه^ام-خاهام(.
•قيمةل ذكر —ك،ا بغ،إقنج انتخبها السمملحا. زاد ثممح المرح الروض *حاشية دم،•  ٢٢١

تقريراهمت،لها وأصاف المرح، الروصن عل وصعتإ الم، الحوامي من كير من الكتاب" 
وفتاوىكتب، وكدا الحبل، الدهك، كتكإ أشهر من وفواتي إبرامم، بن محمد الشخ 
وشروحها،الحديث، كنمج ومن رجج،، وابن القيم ابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام شخ 

منوغثرهم ذكرمم تقدم عمن الإحماع نقل ل واجتهد الأحرى، المدامإ أهل وكتب، 
وتوصيحوالتعليل، الدليل إبراز محا وجتهال"ا يعبر، حلاف عل مفتشا التحقيق، أهل 

بتصحيحأجزاء، سبعة ل ه ١٣٩٧عام الأول حلبعته الكتاب ًلح الصحيح. القول 
.!.SSrالحيين الرحمن عبد بن الذ عبد الشخ 



3E1 غث ئ امصتيسدبجقاس ضاصس
ذلكعن والسؤال نجد، ق إلا يمكن لا مكة، ق متأحر I والتأريخ 

ذلك.ق العرفة أهل ومراجعة 

الدة،هده ق شيئا سآرى لا عليها، اطلاع لتا ما تطح؛ الي الكتب، وماتر 
لجد،نتوجه وتبغي ورق، عندهم ما وهالايام ثلثه، نحو بقي الراح والجلل 

علفيه منيهم المهابة وهو والماقي ، ١ ٤ منها كمل والمهابة والدابة افه• شاء إن 
عتها.ولاأعلم متهم طلبت، لا الشيوخ ومطبوعايتؤ الورق• لعدم الهرين 

تطرحونغ؛رهم أو اليمن أهل أنساب، ذكر فيه حديث، تآؤيح عل اطلعتم ؤإن 
عليهلمهلخ الومت، هدا غر ق لما ذكر0 أو منه، المهم نقل أو شراه، إما البال، عليه 

لما.ن.خه دمن له مرمل او 

نحوعل الرياض من يقربا ما بالأحص كشرة، نجد ق هالزمان والسيول 
والحجازكدللثؤ، الدوامر ووادي هأن، نيلة وراءه وما والقصيم مراحل، ّتإ 
شهر.بعد إلا جوابا ل ترمل أن أردت، إن محر عني نحد يمكن ولا عندك، محره 

أظنولا الملاحة، صلحت، إذا الرياض ق العالم أطلب أتوجه أق عزيمتي 
بالفلاحة.للاشتعال شهرين من أكثر الحلوس من أتمكن 

حسابن الشيح عندنا ومن الإخوان، من لديلث، من عل الشلأم ومنا 
الحمحالإخوان، وكافة للرياض، أمس توجه إبراهيم بن محئد والشيخ ماح، وابن 

واللام.ثهفظلث،، والباري الملام، جزيل ينهون 
ْ^/\yإ\v

أنمند يكتبه تاريخ له كان ظلقتع فامم ابن الرخمن عبد الشيخ أن طهم شيخنا أفاد ]١( 
ابنهوأن الأشياء، يعفى عن سأله يه اجتع كلعا وكان تقريبا، منة متثن منن• عرفه 

الشيخافر مأن حصل نم بحرفه، وصيته ق أوهى والده أن أفاده معد اكيح 
وأحرفهالذكور كتاب أحضر رجوعه وبعد للعلاج، فرنسا إل الرحن عبد 

أبنائه.بعض بحضور 



'ة٢٣١غءم؛ مخايقيجمبدالوحضبزمحييبنقامم 
اأمنم:'،>للءِ--.مءا : : أت 

عضوالإفتاءااوظوث0: ١٣٧٦ا1واووخ: ااوق0(;)م(
آبنائهأحد زفاف حفل لحضور دعوة 1ل09هوع■. 

ارممارم  ٥١٣

^١^١^١
دةألمو احتل أر خب 

.،ارم.. 

—محارع• 

َ'
٢^صِمُجهإثه

صسر

مألآرخ؟ييرض' 

ءمحاء من 



مزامحسسممحسمحس3ثت|"هت 
بمأقم،مح

اف.حرمه عميل، بن اف عبد السخت الفضيلة، صاحب حضرة 
وبركاته.افه ورخمة عليكم سلام 

الخميسيوم بكرى ثإن الساعة معنا حضورك نحب محب، يا وبعد• 
بعدفيها ابنا أنعند ونتعثى العصر فيها نصل لاإاJرءثت، ؤإياك نحن نتوجه ٣، / ١ ١ 

،ا،لغيدرق ونبين، معنا توجه أرديت، إن ثم ، ماليانابني ويتزوج العصر، صلاة 
محروّين،ولمتم الإجابة، الرجاء الخمعة، يوم فيه عندنا العثساء حالي كل وعل 

والسلام.

محكم
ب-الرحنبنناسم

الأخأحيهت بنت، ابن .^، أفائق؛Ljكلك. ه.  ١٤٢٤عام وتوق تقريبا، -  ٠١٣ ٥٣عام ولد )١( 
اه.ونقه الخمثن، عاصم 

فيآحرصرْبمها ، J^lأنه رجه ل ،وتقدم )٢( 



مناشخساترضلأسدبجس
ب-ءهءا؛،،iT■-. * اءه'ء1 

>"٠٠ء;ءوتأ—ًءء؛،ا 
؛1لآ\!١ 
وزأ ٨

■أ؛ءتَِ»-هتت-ِِءءهءأأ 

عفوالإفتاءالوظيقه:   :^jJ_دون الرقم:)؛(
لمساحيا<  أحدأئم،مساعدة طف اا0وهوعت 

أرُمارحمن اص ؛،م 

ْبمحؤصمحط

رهمأِ؛،

ص
لأَِذارنِتمإحَ 

صت ؛ ى

رمق)ره"ضي؛ْ'؛۶



ؤؤِسوامجمززسدتيقاس ^٦  ٢٣٤ ؤ
بم>أثاؤءفيهم

تعال.اه حمفله عميل، بن اض عبد الحرم! الشخ حفرة 
والاحترام.التحية بعد 

توحروا.اشفعوا 

وهوإمامتعرفه، الازى التثقف هالأا يدحالهم لر الدين الأولن من الأعام أحد 
لهيأمر لعله للشخ وكب راب، بدون منة  ٣٦من ، القصب ق الشاش لجي. 
يأتوب أحدا، يعرف لا لأنه محرنا، كتابه رأست أو سمعت كنت فإن أمثاله، براتب 

ودمتمللماعدة، لحاجته الزمان هذا إلا الدة تلك من 

محك

ئامبن ارحمن مد 

الخم،فعل عل دات،ا محثه كان ظا؛ممع قاسم ابن الرحن عبد الثؤخ أن بنئه سيحنا ذكر )٢( 
ذلك.ل الهليبة اللفتان بعض يستعمل كان وانه 



.خامةسسممحسمحستسء■! 
'ح'■"- ،ا'س-ِ ح-ع"س سءسِ ء *-؛در 

عضوالإفتاءالوظلم0ت  ١٣٨٢ ااوق0(:)ه(

إبراهممبن محمل شيخ  السإحة وجهه سؤال عن الإفادة طلب اكوهوع; 

هم'ءِ

'ي حمب 

َلقِ،
هوَأ

-ض ييمح،' صنة' 
•م ّآّتء رمحا ن إ ََُمذ كلن َص 

سِرمَلاازاصسم
بمدرنج1 مُرمره 'َنا س ١ ئ ث " 

هممحارَإررم رإ\ ك رَ>ا 'U رأت رسمحُ هم-مِار 
متمء مَّمممحمرمح / ص' محيي 

صرسما ُ ترء 

مَرََتجيجَتغ ّمرَ 

ِنم عضا  ١٠

مص-

-; ■ء-بمؤ-- -• —— 

١'_. -ميم .،محمد ، ٠ ٠

 —cf.ث ؛ —-

■ا ا

-■-ا صد- 

ما-أ*ااو ٢ ٢- ٠- ■1 



1ثتتءمح
دسحأقاهي

اغ.حفظه عقيل، بن اض همد الكرم؛ الشيخ حضرة 
وبركاته.افه ورحمة عليكم ملام 
يديالذي الماء لباس عن نسأله كتابا الثيخ لفضلة قدمتا محب، يا بعد؛ 

ومحرناتهمه، تأل فالثحاء الموالان، ْع كت_، أنه ل وذكر البدن، تناطح 
محففلك،والباري ضره، أو الأجر ل خاشر وأنت، رفضتموه؟، أو همه أجبتم هل 

؛.واللأم١٢
محك

همدارحزبزقاسم

أي:داخل.)١( 
محمدالشيخ فتاوى ل افلدكور هر قاسم ين الرحمن عند الثخ ًلرحه الذي السؤال لعل رى 

الشخحضرة إل إبرامم ين محمد *من نال حنث (، ١  ٢٣)آ/ إبراهيم بن 
ويركاته.الله ورخمت عليكم السلام اف. مالمه قاسم، ين محمد بن الرحمن عبد الكرم 
تقاطعيبدي ما الرأه، لباس حكم عن فيه تأل الذي كتابك إلنا وصل فقد وبعد؛ 

وعنالثديثن، حالات امتمال حكم وعن وعجيزة، وخمر وثدقن عضدين من بينما 
سفىتستر لا اش القمترة الثياب وكدللث، البثرة، تصفح اش الرفيقة الثياب لباس 

رصالةفيها وحررنا ت إليه آثرت ما تأمل حرى وقد ذلك، ونحو والعضدين 
a/\'/زن  ١٢٧)ص—ف—واللام. برفقه• منها صورة ترون مستقلة، 

لطوله.محا أثبته ولر الخراب، بقية محاك وانظر 
له.والتوقيع قاسم، ابن المخ ليستابخهل الرسالة ملاحظة؛ 



الإفطءعفو ; aruhgllدون: yjMص•)^(
موصؤعل إيراهم ين محمد الخ لدى قاعة الحللب اا0وذووعت 

المردةكاار؛اض 

■دبماخُمهمعم

عادع•

1او^^^نسإ»س-آ- ' — ئ^٤

لأممخمإربمر1 ك
َشمح;مم 

- ٠'

،.

م

SMB:?م/.



غح قاس بن سيد بن الرح4انى عبد القيخ من  ٢٣٨ ق

بممأقآه,هم
عمل.بن اف عطل الشيخ: الفضيالة، صاحب حضرة 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم ملام 
عندنا،وليستا البهوق، وحاشية منصور حاشية عن تأل افه، حفظلث، وبعد: 

الءلدء_،عدا ويس، ظفك، الرنقرى الشخ وعند ، ظقيه محمد الشيح عند وهما 
مصورةعل الحصول ق بالعي اطه، حفظه الشخ، الوالد عند ، شفا^:liفأرجو 
محرومين،ولمتم ثمن، بدون بما نجد محن القيمة الكتيا توحاو للمكتبة، كرة 

واللام.

محك

مدالرمينئ-م

يفؤئئع.الشخ- اللطيفآل، عيد بن محمد الشخ أتم،* 



ءمذ،هء1ءس

٤^٩٣^٤ْخاشحسامحضبجسدلأص 
،1'|سسذءهتق| 

(U):(oajll دونالناوية؛amtigll ;عضوالإقتاء
موضعل الشيخ رأى طلب اكوهوع: 

ررم'ر'رثثمامخجمممإَع 
ب}

مَ م ٧ نَار،/ارَتي١ ن م وهزم 
وفزِب

مِِى برض وو نححِط; اُأأ/ارت 
ُلارضمحإَممباذقرمُتمحإارضطم 

ُامحاِت؛مء^v>، م' ركا صريمح دخ 

َسب

بملأز،أضمحضآي
محإّءّسءجممح'بمَ
^٠^ -مزهر



أةهأ_أةّزاهة_ساسممحسمحهس ةتئ0'ف 
بمم

والقليل.الكثير عل الصبر اش رزئه عميل، بن اض عبد الحرم• الشخ حضرة 
وبركاته.الله ورخمة عليكم سلام 

ثلاثوهدم الدرج، ق Jمورت، لا وأن لك،، قدمته ما حالوص الرجاء ويعدن 
أنتحب ولا الشيح، وفضيلة أتت رأيكإ، أرى حتى فيها أجرم أن أرعب لآ رصائل 
الخطاب.لك ولوحربطت حريطة، المسألة 

صرايلث،،لحن بغيرك، أم|تعتي تحعالتي ولا عام، نفعه أمر هدا أن أعتقد 
عنويعنينا؛لثا الخير، فيه لما ؤإياك يوفقنا والله فعاللث،، واحتساب حنايالث،، ومإحة 

علميكموالسلام الخير. هدا تنجين ق السير، منالئ، ؤيعجل الضير، ؤيكميالث، الغير، 
وبركاته.الله ورحة 

محك

ماممبن الرحمن صد 



اءءوي"■

قغقققسمل''ءا
;Xمء W ٢٤١(؛'ة ضايابجماصإشبيسط،بجإبراي 

م:؛س-ذعلءاصءِ_نحس'ء وء 

دون^: ٥١١ااوق0(:)ا(
قاسمإقابن الشخ من 

إبراهيمبن محمد الشيخ 
إتراهيمبن محمد للشيخ  oLUai-lتوحه سب يان اكوفلوعت 

عميلابن الشيخ نحاه لطيفة عبارات عقيل/ ابن الشيخ طريق عن 

س -i.

1؟:'٢"؛ا
أدَ-بم•-

إء ئ حب رم؛ ١؛ يع' ث خ م ِلج  ■صالآُرإلدااباإمحثإت،موإ٧ مح^صت'فوازح ̂ 4
—ازاغا١'،

ر'سملآءممظذمبؤم'،رمإممحينءسممحق;  محم؛صممح'شءبجممحمادء'راية ب: ; 
رم! و آ;ِ ت( ة رزاي مأت ي ءكتممالإرُابٌُئبذزغيمايخاٍ 

kف



سإش٣سدمحإبوسهّث؛تههم 
أقأ؛رمحآهيبمّ 

اضفح إيرامم، بن محمد الثيح! الحرم، الوالد الفضيلة، صاحب، حفرة 
جله.أل 

وبركاته.الله ورحمة عيكم سلام 
عنه،السؤال جبت ؤيذ يقول- عميل ابن النيح كلمي افه، حففلك، وبعدت 

غثيمن لأن يلوى، يه باليد، طريقه من أرمله فضيلتكم إل الكتاب، أرسل حين وأنا 
بما.ابتليتا ّألة والمالدؤج، ق الأرضة تأكله عليه أحشى ٠لريقه 

إليلث،ؤبمل الإسلام، لثخ ومسائل التشبه؛المثرين ق الاهتضاء وراجعت، 
له؛قبقاب، أكثرهن وزاد القدم، وضخامة بالردان تشبههن فيها الئلويلة ثلايث، 

تقاطعق متقاربتان وائتان العجينة، ؤيرز ضخامة، القدم يزيد محلويل، عرفوي، 
الأب،يعني ينهياما لر إذا ة والخامالحديمث،، عل ما منها نقالت، كنت، والرابعة البدن، 

الزورمن ثيء فيه العجين عل اللفائف كثرة أن ظتنت، وأيضا يحزران، والزوج 
وجوابفائدة زيادة ومرادي عثرة، من أكثر وللأسافل ذولع فللاعال ،، والرف
الرعية.وتنتني الطا؛شارتج يكته 

أنالإسلام لشخ كلام عل وقفت ولعللث، ، ]....[ جهة من لكم وكتبت، 
حرمتا،أضعفته ؤإن كرهته، العلم زاحمتؤ إذا الحرمة— —فكيف، الفضالة العلوم 

متكر.إنكار الغالب ل تنثر لا والخرائد أحد، عليها يطالعلئ، لا ربإ أحرى نقاط مع 
الفلاح®هالحرل ءقيل1 ابن الشيخ وسيقول فضيلتلث،، عل وأكثرُت، 

لقده،مصغ أنا عقيل ابن والشخ القلم، ؤيهلغي محزن ذكريت، وما ّ يتأدب" لا 
وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام ورده. لعليب لغرده؛ متمر لفتيه، مستحق 

قاسمبن الرحمن عبد ت ابنك 

عدةكلءا>تححال.ذت،.)١( 



;؟؟"^٥٠:تءأ.ءاا توبم\-;ث

الإفتاءعضو الو دونالرقم:)٨(
بالخرابؤإشعاره إبراهيم بن محمد الشيخ عل كتاب قراءة ؤللب الخوهوع: 

خَتتتتت

rr^

دظ>\َئتمم
ِقك؛ي نَئلأته ٣١

محِست

مَزيؤذيا ١ ىزءييئ؛ى 

ءرر

صءمِا 
ز- إ و ى ر ا >ع منت  لحوهمأ ريا :#ا 

•
ِبسَ

إ7َ 

١ا 
عد.

اسحم
- '٢



جهة_تة.خالثي؛ءبمسءسبجبس هآلن|ت 
يني

المحرم.عقيل، بن الله عبد الشيح! فضيلة 

وبعد!وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

الوالدفضيلة عل الإفادةل١، هده بتلاوة علياك، أكلف، أن قصدي محب، يا 
واللاممحر، جزيت، يالحواب،، إشعاري أرحوكم كإ الله، حففله محمد، الشخ 

ءلي؛كم,

محك

قاسمبن همدالرحن 

الألوهية،توحيد افه.الأول! حفثلك والدي، الرحيم؟ الرحمن الله ابم ونصها! 
الاعتماد،مفصل والراع• اللف، اعتقاد محمل و١لثالثت الربوسة، توحيد والثاقت 

التعلق،والثامزت القدر، والمابعت الإيإن، السائس؛ والصفات، الأسإء والخامس؛ 
مقلءمةعشر؛ والثال ١)،^، كلام عشر؛ والحادي والتصوف، السلوك والعاشر؛ والتامحع 
محملأو اش، بكلام يلحق أن يه الأحق هل والباطل• الحق محن الفرقان ولدينا■ التفسير- 

عليكم.والسلام ؟أا، نلحقها الحليلة، النيدة هده ل مساعدتنا الرجاء اللف؟، اعتقاد 
ناصم^.بن الرحمن عبد ابنك؛ 

شخفتاوى من ميعلع مجا محتويات بيان هو قاسم ابن الشخ ذكره ما أن يفلهر ملاحفلة؛ 
تيمية.ابن الإسلام 



لء'كث|قاسمححمدابن بن الرحمن هبد القيخ م>، هس:حثمحبمتهر -سهقفِ
الإفتاءعفو ااوتلده0;  ١٣٨٢ الوقم:)ا،(

الواقعوالإفادة راهم  إءوو*إ محمد السستخ عإ، ا كتالس؛٥  قرا-طل اا0وث9عت 

رحمرم اق -م 
ا

-■، ؛ى،
ءنالم اض ار خة 

ا

مم.ع

صن

:;-ئ|محإ



حءةق؛مةمزالقيحسامضمحمسبجقاس هة؛تأ'قم 
بمج

الوقر.عقل، بن اف عبد السخت الفضيلة، صاحب حفرة 
وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام 

الثسخعل الكتاب هذا تقرأ فأرجوأن نفك، وكرم ياهتإمك ■ينمي وتعد' 
افهتكر بالواقع، ومحرق ، حالا 

محك

مدارّحنينماّم

ذكره؟الاق وهو 



M ٧
:٠٠™

٨  Nض
أءه؛تنمسلء

w  ٤٧بىإيواهيم القيح_u، ابن القيغ ٠>،  jf
 i'Sا،صستسءل'ءأ■ق_؛.'

١٣٨٢ااأاووخ;  ااواقم:)آ(

قاسمابن الشثخ عمل حول خطايا اا0وثوأع• 
تيميةابن الإسلام شيخ فتاوى م ل 

إلقاسم ابن ْنالش؛خ 
إبراهيمهمميبن الشيح 

تماهم-سم-م

ازلك'ادؤنادنودج
رم-وةالم امحر ار •كتة 

صامء.

الديهمع

لهٌ-عاسسآج ,وسع_ ِع ■ ١إم ب لح؛ءاءبمذاضيد؛ذغ 
^٣١٣حمم مخ بم، \ •' اليم ءنهيدي • رس ؛ ُئ-هءاس ارحمإبم/إصءت 

م\ اردِتم.م محماظثبس*'بزف 
رعيتأشمجخ.بثم مءاتي<خثاج؛محث\ذحبنأ اةل'أب إ"ء،-غخ 
.لجئ؛طؤذ اظج'ُث :ادز<يلآ ابءغت ك؟ 

خ؛-ر'َيقبم ب ت—-ت صه آيادبجأب مأبمتيادجمح محاتحتِة إم،انم 
مغغ«احاضن ك~سءمإِثتي،حأ وِءَرر»، محق |حايإسعمأتَتءأ 

rb،^Uلرطمق>،وميمة رمكمحرتي'.,5ى \ِبرأ تألخؤ.ت_، اين( :م1به 
'كء،~>فق اِاءث، تاوو-رِّ.لضيف محايفا محهمعأِعءإ\؛نء.ت\عنئايثمام أعتير 

ر»جت،محميلحرحجت بمءابنشبىمحصم\دصنمح 
صديّفتىات،مأ، و-م دبمت كسثمنحاىأ اؤئب؟مثك 

اَسممصردصهمنممحسصأ اي،\دتيضض ؛ث نؤ ;4ب ■سهجمي 

•محل^ممسممإ 
'م *ه صمم 

ة٠ م لاءس *ر_ ساادءيخ 

:^٤^^^١^٢ذُءمغ 
ض; ا.ءِتضسخات:ب',

عءِ

،بمم- 

رص
•يرع

*مضٌّء

ئيدب دت؛ء١ \س U.ينخ ١ ن_ 



اسسءهظضمحامحقاساشامحس،سصهثأج'ت 

ثسجآسآؤتىهم
أحله.ق اض فح إبراهيم، بن محمد الثسخأ الوالد الفضيلة، صاحم، حفرة 
الصباحهن.ا ق أتبت، اممه، حفذلاائ، ويعدن وبركاته. اذئه ورحمة عاليكم السلام 

جهةمّن عئ متثره أنلث، محمد الابن أمحرق ينبلالئ؛ا، أحفل ولر فضيلتكم، عل للسلام 
كنت،والدي يا ولكن العلع، من الكتاب، مغ قد لو أن أود وافه— — وأنا الهلع، 

بألفياسريت، نم هناك، البعض وكتبنا وبغ،رْ، بخهله للشخ ائل معل اءللع.تا 
الابنفيها يآيت، لر والكبثرة أفلام، ق بالصغيرة وأحد.ناها للتموير، مكائن أرع لرة 

ليرةستإئة حولتإ والرابعة لأحلها، ا ؤلريقق ه حبمن حوفا يالفزازة؛ إلا محمل. 
هللبتا)م إلينا،وأرمله التصوير، صفة وأحد تبا، واشترى ّممية، لحن 

أنفقتهما مع وطا محصل، وب هناك، للمطعة ليسلمها وقيمتها محصل، ولر إرسالها، 
أل(ولر يجإعة، لو ائل المهده ؛حمول، ياسنيوممإ ل لعهد وأيضا لأفلام، ال 

حسنعند الشيح ثذهلوءلا٠ت، وبعض الحمل، تتجيز عل اكحريض ق جهدا 
ؤإنإبتحريفنا، يعبأ ولا واحاوة، صحيفة منها ياتا ولر ليكتبها، الشام ق ممسمية 

لرهنا وما هناك، الفارة ملاحفلة مع ياّان يوسف، تحريض أو بتحريفكم يعبأ 
إلثيء فتها يكتب لر مصر ومن الشام من قهرت الش اثل والمبعضه، إلا يكتب 

مررا،أمال من باللاذفية ولد امااه-ا\>ّااه( اللاذفي)• أستن يوسف، الشيخ را( 
،والتفالأتراك، عل اكورة ل شارك الأموي، بالمسجاو ودرس صغره، ل العلم هللج 

الخحقه ١٣٤٣سة وق الأردن، شرق ق افه عبد ابنه إل ذهب، نم حين، ا.لااكا مع 
ومهماته،أسفاره ق له رفيقا وكان الممة، منه ونال، حومته، ق وقلل العزيز، عبد بالملك، 

الاتفاقياتيعقد الملك كلفه اليامحمية. للمشعية ورئيسا له محكرتثرا وعمل معه، وجاهد 
أمجريدة عل مشرفا كان اتفاقية. ( ٦٤وأبرم)عقد حيث الدول، وسائر المملكة يثن 

ودهائهنشاطه ق زال وما تيمية. ابن الإمحملأم سخ لفتاوى مقدمة وصع وقد القرى، 
الرياض،إل جثانه ونقل ه، 0١٣٨١\ا\\إ بتا يالدمام تول حش ؤإحلاصه 

٢(. ٩٨ره/ والعرفان النهى أول تذكرة ل ترجته انظر ؛،. ^؛١٤علميه• صل حيث 



.ه|هأ؛0محىسإشايس،بجإبراص>َذة"ةم  ٠٠٥
هذْومرت جاهز، الكتاب محمد: الابن قدوم عند الطبعة لأهل نيل وقد الأن، 

فقدبالطح، اشتغل إذا فكيف الحسوس، الحائي وصفت«ع كإ والحال الشهور 
بدللمثؤعني يذهب قد إنه واش الثمينة، الثمرات تلك، وتسقط كان، محر ق تكون 
تضعأنالثؤ عل اش قدر إن أوصيت، وقد بالاهتام، عليها الحصول لإمكان التام؛ حلو 
الأرجوأن والديت ؤيا بأمرك• إلا تيء ازتب من ينثر ولا محالها، ل المائل تللث، 

ونظركأعفلمها، من وهدا السلمان، لنفع اش أقاملث، فقد الكلام، هدا متى نتهليل 
،اللام.العال/،  واللام.العال، 

قاّممحا لرحمن، اب 



E3 عئوِذ قاس ابن القيخ إش إبراهيم سدبن الثيح من
o:_l/١٣٨١/؛ الوك<(ت

اله9هوعت
السابقالحطات عل حوال، 

إبراهيمبن محمد الشح من 
ئاسمابن الشيخ إل 

آصآتييأق إنسم 
نام،بن محمد بن الرحمن همد الشخ المكرم حضرة إل إبراهيم بن محمد من 

اض.سالمه 

وبركاته.اض ورحمة عيكم الثلأم 
تأجيرأن والحقيقة الكتاب، تآمحر بخصوص كتابك إلينا وصل فقد وبعد• 

ثيءئ كات -ؤإن ذكرتما اض والأعذار نتوقعه، كا U الونت هدا إل نيه الشروع 
ائلالملأن الحد؛ هدا إل طبعها ق الشرؤع امحر توجس، لا أنما إلا الأهمية— من 

يتونمؤلئلا للكتاب، ملحق ق الكتاب طح بعد إلحاقها يمكن إليها أشرت الك، 
افه،إنشاء طبعه، أعيد إذا الثانية الهلبعة من محلها ق تلحق أن يمكن يا العمل، 

لفاتمم.مؤ ق ١^١٥٠٢٧ من ممر هوصنيع ك،ا 

يوسفالشخ نل من أو نلنا من مسمية حن عل التحريض وأما 
محتصراكتابا لساق عل له نكتي، أنلئ، والأحسن افه، إنشاء منه، ماح فلا ياسين، 

بختمنا،نونحه حتى إلينا الكتاب تبعث، ثم ذكرتم، ما عل التحريض يتضمن 
ه0١٣٨١ا١; ؛. ونرمله،إنشاءاممهتعال،واللأم١١

شيخنا.سردها الرسالة هد0 



I^rضاثخمحصإشصسبجإس !٦ ؛ ٦
r_w -: مهء «؛محءِ. 'اصءrn^rm ■،٥؛؛■؛■'

١٣٨١ااتاورخ:0/ا'/ الوو0(:)م

اا0وه9ع:
السائقالخهل1ر_، عل ، جوال

١ا اأ؛ ا  /

ُءقمح
له

مَلأ

مءI ; ى ب' 

اص وأأوديمر¥و 

سم:ىاطؤهءاا>ُبي'عقٌ

محةك؛مح هما"

ذبؤآ،ج؛



ئ'كظطله ٨٥٠٠منالقيحابنةاسإشالقيخءسي؛^-وتْج'وت 

١^١^آس بمج 
أجله.ق اف نح إبرامم، بن محمد المحرم! الشخ الوالل، حضرة 
وبركاته.الله ورخمة عليكم ملام 

وهنْالله—، -إنشاء به أمرتم ما عل والعمل ، الكريم كتابكم وصل وبعدت 
ابزجام•برقتة 

أهلمع كمحاصرته الوقت، هذا إل المائل تأخر أما ظننت ما أيضا وأنا 
ذلك،وغثر الأمه، هنْ افراق، عن ومواله الحلول، ق ورسالة التوحيد، ق التهام 

علوحنق عل، النرهة عن لك وصحت ؤإنا المجمؤع، ْع الفهرس 3، هو مما 
وأرجوكمالتأخر، ساءل قد وأنه عاليها، الحصول لهولة محلّها عن المائل فوات 

وبتنمحك، الحم( الشروط عل اعتمدت إنا وأنا تحميلها، عل والاهتام الحرص 
وبركاته.الله ورحة عليكم واللام قال؛ر، ما عل لله والحمد ، Jوسما 

ابنك

ئامبن الرحمن عد 

وصوله!تاريخ عميل! ابن الشخ ]كتهي، 

؟ذكرْ م مل. الأي أنه يفلهر )١( 
ايقة.ايالرمالة ق ذكره التقاJم ياسين يومف أك،! )٢( 



٢٥٣

محعمراسلاتاسيخسالعنينبذ،إوراصراسدى 

(٠١٣٥٨^١٣١٤).

العلمطلب ل >ثوع ثم القرآن، حففل صغره، ل بصره وفقد بريئة، ل ولد ترجم؛ 
بنمحمد بن اش عبد الشيخ حاله مشا-فه أبرز ومن بريدة، عناء عل فقرأ عاليه، بأمة 

العلممتون من الكثثر فحففل الهللبإ، ق جد مليم، بن محمد بن عمر وحاله مليم، 
لتالريسحلى والعثرين السابعة بغ ولما عديدة، فنون ل ونح الفنون، تى مق 

الشيخحاله وكان العلمإء، من كثبمر يديه عل نحرج التعليم، همن فكان الهللأب، 
نفاسيفيها صحمة مكتبة جع وقد غاب، إذا والإمامة القضاء عل يتنيثه عمر 

ذهب|ذا فكان الفتوى ل مرحعا وكان الخلاف، ومعرفة للحثا محبا وكان الكتيإ، 
ببابهالنساء تزال ولا السؤال كثرة من سميح يكاد لا فإنه فيه حلى أو بيته إل 

منكبم جانب عل كان له. يولد لر لكن النساء تزوج للكتب، محبا وكان يسألنه، 
لأهلمبغضا الخير لأهل محبا وحلقه، دينه ل متقيإ متواضعا، العالية، الأحلاق 

حزبله الله، لكتاب التلاوة كثير وكان الناس، عند مرموقة مكانة له وكانتا الثر، 
عازفاالدنيا، محن متقللأ وكان حلواته، ق تعال افه ذكر س لسانه ولايفر الليل، من 

وكانت،متعففا، النفس عزيز كان فإنه يده، ذاتا تلة ومع نوائبها، عل صبورا عنها، 
ومرضالأمراخى، عليه وتوالت، للعبادة، حياته آحر ق نحرد للجليى. ممتعة محاله 
صباحتول النية ووافته يوما، عثر خمسة فراشه عل فانحبس الأخير، مرضه 

؛؛رbلة،الخامح المجد ق الخمعة صح عليه وصل ه،  ١٣٥٨آ// ا ٠ الحممة؛ 
ججتلقعكثيرة. بمرثياُت، رني وتد 

وروضة(، ٢٩١٠وعل،اءنجد)r/ (، ٨٦والعرفان)ة/ اض أول تذكرة ل: ترحته اننلر :١( 
النافلر؛ن)ا/مم\آ(.



ااداووخ;ه\/،ا/م\همااالوقم:)ا( 
المخرومةنخته اسكإل أحل من الإقظع ثممح من كراؤيى إرسال طلب ال0وهوعت 

ئمح>ريرخم>ر 
اغمحبملَليثات، كإصس بمي مالص'-ءر'دق هممحتج' هممتم؟'■م 

J3L  مح'ثر,ثمقوازإلأ\)غرمحا
ح'^^١٠

اذمهم-أ ُمممح؛َاعإضتمءإمح'محكحم؛-ررر' اُءكارث'_، تائك 
سمإهِ/>( تيمحِيأ ا بج،ىجا ^^؛^۶ 

ه

ٌمد "م

م

ل••• 
ه



ja آ ٢٥٥سم،امخساميزنيإبواهيماسدى

ثسجآضآيتيهمم،مم»7 

ابنالعزيز عبد بن اممه عبد ١^٢^ الأخ إل العبادي اJرامم العزيز عبد من 
اش.سلمه عميل، 

أحوالكم،عن السؤال هع الدوام، عل وبركاته ادر4 ورحمة ■علتكم السلام 
الوجوم.كافة عن نحبون ما عل اممه بحمد أحوالنا 

منالإنناع شرح من كراريس عندكم أن الإخوان بعض لنا ذكر فقد بعدت أما 
نرسلهال،ه— —إنشاء ونحن محرنا، حرم مها نسخة عنده الذي وقلتات الأول، المجلد 

الأول؛الجلد ق حروم ثلاثة وغيها نسخة عندي أحي يا وأنا عندنا، موجود كان إن 
إل١  ٩٢صفحة من اكاق! والخرم ، ١٦١صفحة إل ٢^١٢ صفحة من الأول؛ الخرم 

واحدة،ورقة  ٥١١"صفحة إل ٥ ١ ٠ صفحة من الثالث،؛ والخرم ٢، ٠ ٩ صفحة 
موحودايت،أئس كان إن قائم، أول عع إرسالهن عل خثرا عنا حزيتا احرص 
سيئا.وحدتم ما كان إن أفيدونا ؤإلأ موجود، الالي ؤإلأ عندكم، 

ّليإنوالشخ ماع، ابن اف عبد والشيح الوالد، سلامنا وبغ لزم، ما هدا 
السلام.ينهونكم والإخوان عمر الشيخ لدينا من كإ كافة، الإخوان وكافة العمري، 
\rov\/٠ ; ٢٥وبركاته. افه ورحمة عليكم واللام 



١٣٠٧ص: 1مهم:رآ( 
العلمق منازلهم وذكر المملكة، حنوب إل المتوحهين المشايخ عن أخبار اكوهوع: 

بءإتم'مح
ََمح

نعزي'ر.ةوبممب م خمذ'دإ انرم الأ؛ ئب، ا >ب سمبحمتيجإم'س 
ءَصمحانمإومطمرنلري;رح مح■نكائأشخب  ١٠ربي امت،او،ادمذدلم 

لهاّثمائربمرأ إ 'تسخد ضنت' مطر!لماه؛ ث'ني/لُذتئ"؛uU وصلث>ئ 
مم-رشه^؛-؛■^؛٥ادسيرك ■ام،نماص^ت م خام ثام ى لا ئ' ص زالا طم، ٌم، 

^؛ر'سمزبمرسميحبمةإ
^ك-بمثاربعطلإإام

م|إللجزضلار5ءض•■نحا0،ارصوَ>ءلأ جع محإ".*u،يو}إش}ن ا لتام'رنمنحا 
مه-اتمُحنحمإممقرءاممم

ب-ح '" 

Iو  ا

-Mm

ا



محامحتج،اسمحأبرسممجيهشم_'ذؤقنم 
ِبمأساؤتيهم

العزيزعبد ابن اش عد االكرم1 الأخ جناب إل العادي الرامم العزيز عبد من 
آمين.تعال، اض سلمه العميل، 

إلاش وصالك وصل، الشريف، وحطلث، وبركاته. اممه ورخمة عالمكم النلأم 
العبيل.ايمحن عبئ وحهل خثرا، اف جزاك ، وصلن والكرايس مرصانه، 
تعال.افه إنشاء ياصالته، القواعد ونهرمت، والحفظة 

ويلدا؛،،اكوبحرىُ'أ،، خمة؛ للمن متهم راح الدين الأخوان: طرف ومن 
التوبجريمتهم: العلم علته والدي والشرميأَأا، ، طرباق١٦٢وابن ا، والدهي١ 

لهاالمائي الشح ءلاولأ_، السامة الرسالة ق تقدم ١^٤، كشانح كتابرت من أجزاء وعي ( ١ر 
خروم•7أا اش نسخته استك،ال أجل من 

ويحلبريدة، ل ول- -( ٠١٣٦٤-— ٠١٣١٩)العبيد عبيد بن الحن عبد الشيح )٢( 
لحلكإ والمحابة، القراءة مبادئ نيه فتعلم الخوطي، العزيز عبد بن عل ١^ محاب 
وعمر،الاله عيد السيخ؛ن عل العلم حلل—، ق ٌّرع ٌرب وئا معارك، ابن الُه عبد كتاب 

يوجههكان الن.ي الرحمن عبد الأكتر أخيه عل أيضا ودرس مليم، بن محمد الشيح ابني 
اطهوعبد فداء، بن افه عبد ت الشيخين حلقات لازم كعا الخير، طرقا عل ؤيدله 

إخوانه،مر"؛ع وصار العناء، كبار من عد وهكذا جيدا، تحصيلا فحصل يليهد، ابن 
يقولوكان الافعة، الرساتل بعض ألفج وند العلم، طلاب من ممر منه استفاد حبث، 
ؤإصلاحها،الكن.-، نغ بملريق يده كسب، من إلا يأكل لا وكان الناميان، ق الأؤعر 

وحزنبريده، ل  ٠١٣٦٤/١١/١م^ل: وذللت، افه، بن.كر يلهج ولسانه أجله وافاه 
(.٢٦ره/ نجد عناء ق: ترخمته انفلر جة،اقيهلأ لفقد0ا وأسفوا الماسلصابه 

المومحري.افه عيد بن محمد الشيخ وهو- )٣( 
الشحصالح.وهوت )٤( 
صبيا.قاصي البليهي، محمد الشح أي؛ )٥( 
حاثية)٤(.( ٨٨/ ل)١ انفلرترخمته طرياق،• بن محمد بن الرحمن عبد الشيح وعو؛ )٦( 
محمل-للثيح وعومرافق بالعروق،، الأمر هينة عضو الشرعي، محمد الشيخ أي؛ )٧( 



مة1محامخسسمحإبرياسدي وججوس 
واناُياتح■والبليهي،، 

رتبوا.ما إذا ندرى ما نحنا مراتبهم: طرف ؤمن 

وعن،-التجارب، يعد إلا يعرف ما فالإنان بالعالم: منازلهم طرف ؤمن 
نضالهإل رامع وجل عر افه بيد والتييد والوفيق، تأان، أو الرء يكرم الامتحان 

افهحشية العالم ورأس مغ، لما معطي ولا أعطى لما ماغ لا ؤإحانه، وجودْ 
هوما الذي ْع اممتر العلم من محر والدين العمل مع القليل والعلم وجل، عز 

عاقل.

افهأمان ق وأتت وبركاته، اف ورحمة عليكم واللام بيانه، لزم محا هذا 
واللام.وحفظه، 

عريس•أي ل، التوبجري 



ا١ جأأإسA١ لأن بى هبدالله الميزبن سل الفيخ مراسلات 
(١٤٢٠^١٣٣٠^

عامبصره فقد حسنة، نثأة ونشأ -، ٥١٣٣٠عام الرياض بمدينة ولد ترج4ت4؛ 
،٠٣١من ممر يد عل العلم فتلقى العلم، طلب ل وحد القرآن، حففل -، ٠٠١٣٥

بنوخمد الشيح، آل وصالح العتيق، حمد بن وسعد اللهليمؤ، عبد بن محمد *نهم؛ 
نةحممند صنوان عشر ولازمه إبراهيم، بن ومحمد البخاري، وفاصن وصحد فارس، 

بنمحمد الشخ عينه ونباله. ذكائه لفرط النجابة فيه يتفرسون مشاعنه وكان .، ٠١٣٤١^
منامتعفى بالرياض العلمي المعهد افتح ولما ه، ١ ٣ ٥ ^١ عام الخرج ي قاصيا إبراهيم 
كليةق مدرسا تعن حيث،  ٤٠١٣١^إل  ٢٠١٣١^من فيه مدرسا وتعن القضاء 

هر، ١٣٩٠-إل  ٠١٣٨١س المنورة بالمدينة الإسلاميه الخامحة لرئيس نائبا تعن الثريعة. 
العلميةالبحوث لإدارة عاما رئيا تعن حبث، ه،  ١٣٩٥إل ه ١ ٣ ٩ ١ من لها ا رتبثم 

كثارلهيثة عاما ا رئيتعن هر ١ ٤ ١ ٤ سنة وق ونير، يمرتبة والإرشاد والا.ءوة والإفتاء 
المجلسورئاسة وعضرية العلمإء، كثار هثثة عفوية جانب إل للمملكة ومفتيا العلماء 

المجلسورئاسة للماجد الأعل المجلس ورئاسة الإسلامي، العانر لرابملة التأسي 
سالحنة، والصفات العالية الأخلاق س ممر جانب عل كان الإسلامي. الفقهي 

الأمورولاة عند ومكانته وزنه وله الفقراء، عل عهلوفا وأّخاهم، الناس أكرم 
ونحرجوتعلماؤإفتاءوتأليفا، تعايا العالم ؤ، عمره أفض ابمع، محبوبالدى و١إلواطين، 

عامفيمل الملك جائزة عل حصل النافعة. الكتب س ممرا وآلفا الشر، الحمع عليه 
تالخميس فجر قبيل وتوق يمرض، - ٠١٤١٩عام أصيس، ٠-.  ١٤٠١

ظلكالحرام. المجلو ق عليه وصل ؛الهلاثف،، 

لوجودييد بن أخمد ين محمد لالث،خ مراسلات سعاحته مراسلات تتخلل ملاحظة؛ ( ١ ) 
في)0إجم(.سماحه الخاصة اللاحق وانظر ترابملفيمح؛ة. 

الكتب.س ممر سماحتته حول ألمت وفد فتاويه• منمؤع مقدمة ق الذاتية ترخمته انظر ( ٢ ر 



^بمحسقفء'ةق1
ااوس0:قاضادج ١٣٦٥أه/بم/ااواوأٍخ:الوقم:)أ( 

الناصحةالشيح حللب عل جواب / سالما السيح الشيخ بوصول السرور الموهوع؛ 

اَمحلل؛ءءمح ■بقكُ-ُ 

صإْصيامحقهم

ُسمصزبرمح؛اشص

^يآلأسممالأ،إئتي
مرندتُنناصِب-ثئ\دك محيدهطبة 7ب 

تض'صئصئ

أِإض'بمَاِ 



؟٢٦١!"أ عنامحسسنيساسبجبمز  ٥٥٠٠ةس_ذةك 

د-_حآضمهممءم 0 م مَ 

٨٨٦عدد: 

الشخالفاصل: الكزم الأخ حضرة إل باز بن اف عبد بن العزيز عبد من 
وإياْورزض الإيان، عل لياْ اض تجئ عميل، بن العزيز همد بن الد همد 

والغفران،بالعنق الشريف الوسم هدا ق علينا ومن والقرآن، السنة ق الفقه 
آمج؛ن.

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

ولقدوالتوفيق، الرصا بحبل افه وصلكم وصل، منه ٣ المزرخ الكرم كتابكم 
ذللثج،عل الحمد فه منه، ٣ صبيحة السح ووصولكم صحتكم من أفاده ما مرق 

القولق والتسديد والإعانة بالتوفيق مصحوبا مباركا قدوما يجعله أن تعال وأسأله 
آمن.والعمل، 

أيضاأهنيكم وأنا معلوما، كان الصيام شهر يلؤغ التهنثة من تضمنه وما 
لإكإلالو من إحواننا وحميع ؤإياكم ثبعلني أن سبحانه اطه وأسأل ^^،، 
سمحإنه ولهلفه، بعفوه حميعا يعاملنا وأن واحتسابا، إي،انا وقيامه صيامه 
قريب•

وتتعلقالحاجة تدعوإليه فيإ والداكرة الناصحة ءلال_، من إليه أشرتم ما وأما 
أنكا مثل، عل لثلكم حق ذللا، أ0 أحي ا ثك، فلا والخاصة: العامة المالحة يه 

 vولرسولهولكتتابه طه العام النصح من علينا يجب تما مثلكم، عل لثل حق ذللأ
علينايمن وأن ؛دلك،، للقيام حميعا يوفقنا أن افه وأسأل المن، الموعامة ولإمامنا 

ناأنفشرور من حميعا يعيدنا وأن عباده، وحق بحقه والبص،ره دينه ق ؛اكفه حميعا 
امثن.أعإلنا، وميتامت، 



٠٠٢٠■ارباز بن اس س من 

العيالمنا كإ الأحباب، من لديكم من كافة النلأم إبلاغ مع لزم، ما هدا 
ؤيبلغونكمبخر الحمح ، وراثي صالح الكاتبان لاميإ الإخوان وكائة 

)الخم( ١٣٦٠آ/ ٦; طيكم. والنلأم النلأم، 

حاشية)٠(.في)ا/اّهأ( اننلرترحمته العرا؛ي، حين بن صالح الشخ أي؛ )١( 
علدروسه وتلقى بالخرج، -  ٠١٣٤٤عام ولد خنغ،• بن صالح بن راشد الشح أي؛ )٢( 

بنالعزيز عبد والشخ الشيح، آل، إبراهيم بن محمد كالشيح الكبار، المشاخ من عدد 
فيهاوتدرج العدل، بوزارة موظفا عمل ه. ١٣٧٦عام الشريعة كلية ل وقنرج باز، 

عامالبنات لتعاليم عاما ا رئيوعتن ، ٠١٣٩٠عام العل.ل لوزارة وكيلا ع؛ن حش 
الأعلبالمجلس وعضوا ، ٥١٤٠٣عام الملكي ؛الديوان مستشاراثم ، ٥١٣٩٧
أنفلمةراحعت، الش العثرة بلجنة عفوا وكان العفاء، كبار -بيتة وعفوا للقضاء، 

مشروعاتإعداد ق شارك ك،ا ، ٠١٤١٢عام صالورها قبل واياطق والشورى الحكم 
القصاتدمن عدد له الشورى. محلى ق عفوا وعتن والتعاليمية، القضائية الأنفلمة 

خنين،بن راشد الث،خ ديوان ت يامم ديوانا محمد الأستاذ ابنه له أخرج وقد المنثورة، 
®عمراسلاته وانفلر (. ٢٨٢/أمثار)ا موّوعة ق ترحمته اتفلر ورعاه. افه حففله 

شيخالر؟/مام(.



َجا'آ|محاثخسسبجساسبجطن ج -1 
سمذص'هات'؛سكصاَءا 

 )Y(:_:ٍخJlاا9ظث0:صا>ج ١٣٦٥/١٠/٢٣ااتا
/أولا الإجابة عدم عل الاعتذار / القراءة لجالس الشيح ترتيب عل التهنئة ااهوت1وعت 

ذلكق نصيحة وتوجيه له، والهياثم لمية والاليإمة قفاء تحويل تم أنه الشيخ إعلام 
صب

Vام، 

لإ_ِس،ظرإإآآأ،زم،زهجشيِِّرنح نأغ 
دُلناخبمهه0كءءأمح/سَررممقامفقىئزلأ<ُجعاحتحإالختمنحدص ا ع( 

ض،بمامحيمح
تمرأأميِألأ٠ ج ١ 

مِلمحِىِ،تم، ثأ رم را/ِإإشتي اسءغذا٧ثردضبم فت 
صَكا-مبأحبٌّلَكرخ 

دمإلتض ^ثلأِجرصة، 
الم،يهمهما ؤبميأش ميسرمج قانه ا اله / فامحإ َما^0ولخعئمحدي، سر 

^^اّي،محّ
vu  ئاتحآ»ءأبهابثدثغز(لطأن7مام^،'ق

ناتاىئانميَث

جمدآءح-إشم
--■':*:'١۶.,-' ا ■ ■ -



نيابيسسبجساسبجطوكة|هم 
بمماقالآر(آي

١• ٣٤عدد: 

الشيحالحب الكرم الأخ حضرة إل باز بن اش عبد ين العزيز عبد من 
آمئن•والعمل، القول وله ل افه أصلح عقل، بن العزيز همد بن افه همد الفاصل 

،بتأليخ•)( كتاب منا لكم ّبق فقد وبعدم• وبركاته• اض ورحمة علبكم سلام 
القراءة،محالس ترسب، من إليه الشار كتابالث، ق ذكرت، ما مرق وقد وصل، نرجوأنه 

وحنيحقه، والقيام دينه ق الفقه إحواننا وجح ؤإياك ورزقي وو٠قلن،، افه أءا»لئ، 
الكلمةبردْ أجسك، فلذا البشارة، هنْ عل إجابتك نسيت وقد امتن، إليه، الدعوة 
آمين.والعمل، النية وللئ، ل اممه أصلح المهم، هدا مثل عن الجواب لترك كراهة 

لمتةوالاليإمة نقاء أن فيه يذكر الإمام من كتاب جاءنا ئد أحي،، يا ثم 
بالتوفيقلكم ودعوت ذللثا، عل الاه فحمدمت، ، جنابكم إل حول ند والهياثم 

خالتؤ،ما عل باض وامتعن الأجر، واحتسب، واصبر أحي، يا النه فاش والإعانة، 
عين،محلرفة مالئ، إل يكالك، لا وأن نفلرك، ؤيدد يعينك أن إليه التمميع من وأكثر 

ق3، والمال النصح العبد من افه علم ؤإذا يثكل، ما كل ومaلالعة يالشت، وعليلئه 
الغيب،،بفلهر له والدعاء لأخيه، الممح منا كل وعل أمره، ؤير أعانه إليه اللجاء 

آمينر.عباده ؤيتع يرصيه ما عل حميعا وأعاننا ذللث،، اض ير 
الذكورةالبلدان أهل من أحد أي يعرى ؤ، النفلر يمكنني لا أنه الحب وليعلم 

اطهبارك إليك، مارده فإف إل، بالتوجه ُّّهم أحدا تكلف فلا الذكور، الصرف، بعد 
والكاتثانوالعيال( الإخوان منا كإ كافة، الأحباب السلام إبلاغ مع لزم، ما هذا فيكخ• 
)الختم(ه  ١٣٦٠)/٠ / yyواللام. المون، ؤيبخر الجمع الممن، وكافة 

زيغبالأمل.)١( 
الوصؤعحول، معود الأمير العهد وون، العزيز همار الللئا ْع شيخنا مرامحلامتا انفلر )٢( 



مذ،اشخساصزبجساستيطز

ااوس;صا>جاص/\إلإ\إ0ص 
الحدمع الإحوة مسألة ق بار ابن الشيخ رأي الهوثوع• 

محبمٌْمحم
مللزُ،َؤعه ' ٥٥ال ّمحا نيته تم صأ ^١^٧ مم ش،ض'سمث  Uyرممته 

فتُررط 

 Hنحأِايسخربآ0 دإاَءاء'لُذا ءالمم' ؛
ناءبمرر سمئكإ؛م، 

ركخَنمذائ^مبم 
تحمربسرّإ ََءر،' هموا ا ٌمحُمؤ' ط''—زبمإر ُ همِتء دعا م-زأمء ء' مو\ثتم 

ٌمٌيغمََآ ى رماءِرررمحبموُأ ملبمت' رءَءِا ^٢^٤ إربَ ثمحمِبت ت ' نلإ 
مغا>وأو(لم'ُبرإر>£و\  ٦٠رابمإ'،,^؛مبمغلم 'آمنجث 

كإهإممم/ع ِتا ر>َ،أر/،' 'ثا ■عأ؟رٌ/يايع'لرهمقُعف، راط 
يامبمإصكا 

خمارَ-•َُتماءم و<م—ض رهرعنمهفس>ا ٌءئ سءنحمتء 

زو'ِذل7مُبَْج""هم^إلز( ُئمدَءإئ 
ؤنزكأمِالء'نمن،ل؛ نا نجلر^ذصبنمَ ا ط راط 

'i^Aئ—را 'ِار رلخ؛ ءببما رلرثمءىنا ال-إ-ء-ِهء 
نَو 'إكإمحءاب ن مءإ ^محلتيِايم 

'محبخيسمصه

رأمإمحسلإبؤاتكل'سممرضة ^١ ر>ءاتبمحرمح' ؤ 'م-،لضم دعص\^٢ ٠۶مإ

مآمِلرنم' 'مرضق 
ثل^زل'ِذلهم^كإ؛•ََُْتُممئ'تبءئيهمم 

ِب  ض

كصب 

مدوهلأنحزاسمل' 
^م،مر،مختممح-ّمميء-امر،ء تيافلئ'الضتي 

■"ن»'َلإرغوب •ا•تِ 'رُ ر. .•  ■



1ئكذ.ظمحايسستيساسبجطز 1ئتتةي 
بمأقآؤمحٌ

١٢٠١عدد: 

الفاصلالمكرم، الأخ حفرة إل باز بن اه عبد بن العزيز عبد من 
القولوله ل اغ أصلح عميل، بن العزيز عبد بن اف عبد الشخ المحبوب: 

آس.والعمل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم سلام 

احيومحرل بتوفيقه، اطه وصلكم وصل، الرربمي الذي اجلكرم كتابكم 
ذللثج.عل الحمد فه صحتكم، عن أفاد 

قبه الإحوان يعفى وتأثر وحفته السح ق الوافر الأثر من إليه أشرتم وما 
عليهميمن وأن اذسلمان، عن يرفه أن تعال افه وأسأل فهمته، الفائتة الأيام 

آمين.الذنوب، من به ؤيهلهرهم والعافية بالشفاء 

جزئتمبالوعل الوفاء فالرحاء العيد، أيام بالزيارة وعدكم جدا مرق ولقد 
بجلالهالتحايين من إحواننا وحمحر ؤإياكم اطه وجعلني محرا، ذللئ، عن 

فه•وماور.ين 

الكلفةمن عليكم حصل وما العام هذا الحج تيسر عدم من إليه أشرتم وما 
صركمنحمل وأن الواغ، ق الصالح نحعل أن اطه فأسأل العائلة: غيبة ثب، ب

فرب.عن حال أحن ق شملكم؛عائلتكم ونحبمع 
اطه-شاء -إن عئ فليس وتعهللهم: الباؤلن أسفل أهل جهة من إليه أشرتم وما 

لهمتنر شأنمم محا عهدْ دل أو الإمام مراجعة أرادوا متى لهم، والحاجة سعة، متهم 
للجمحاطه قدر منامة، أراها فلا لهم مني المراجعة وأما كلفة، غير من ذللث، 

ام؛ن.عاقيته، نحمد ما 



ضاثحسسمحساسبجطذو
]^:دسرءذء 

إسقاطهمأرى قاليي .' الخد ْع الإحوة ق أحيكم رأى عن موالكم وأما 
التمهيدصاحب ونقاله ، 'محقهن صحابيا عثر وبضعة الصديق رأي ص كإ به 

منالإعلام ل القيم ابن لنصره ، العلم أهل أكثر عن الر همد بن عمر أبو 
،والحنابالة ، الثوام من وخماعان ، حنيفة أيى مدهب وهو ، وجها عشرين 

ؤضبعإلا الفرشن حجج يتدبر منصفا أظن ولا وغثره، الدين ض الشح منهم 
يهأمقهلهم أزل لر بل معه، بتنريكهم مرة ولا أحوكم يفت ولر به، الإحوة بسقوط 

حاحبدون أم، لغير ؤإحوة جد ورثته• من فيكون الثخص، يموت أن -fL القمري )١( 
ذكر.وارث مع أو أب من منهم لأحد 

بنوش وعاتثة، عمان، عن وروي الزبثر، بن اف وعد حماس، بن افه حمد متهم؛ )٢( 
أيضاوحكي ءريرْ، وش موسى، وش حل، بن ومعاذ الدرداء، وش كب، 

الصامت.بن وحماية الهلفيل، وأي افه، حمد بن وجابر حصن، بن عمران عن 
(.٦٦ندامة)ا،/لابن الخي انفلر: 

(.٣٤• )ه/ الم حمد لابن الاسدكار اظر: )٣( 
إءلأمالوسن)ل/هاأ(.اظر: )٤( 
(.٣٦٣ان)٣! لاكاّالصانع وبدانع (، ١ ٨ ٠ Y/ للمرحي)٩ البرط انخلر: )٥( 
١(.١ ٥ / ١ المهيب)٦ ثرح المجمؤع انخلر: يرثون. أمم الشافعي ب وملم. )٦( 
علالخد، مع يرنون أمم المذهب من والمشهور )y/٥'y(. الإنصاف انغلر: )٧( 

مالك.الإمام مذهب وهو (، ٦٩)ا،/الخي انخلر: الوريث. كمة j اختلاف 
(.٤٣٤الأسذكارره\/انخلر: 

يمهلأنه قولين؛ عل الإخوة الخد«ع ل الصحابة ،إن (: ٩٦السنة)٦/ منهاج ق نال )٨( 
حماس،وابن موس، وش كعب، بن كأي ااص«حابة؛ وأكثر بكر ش قول وهذا الإخوة، 

أصحابمن وءلادفة حنيفة أب مذهب وهو منهم، عثر أربعة عن ؤيذكر الزبير، وابن 
أصحابمن اليرمكي حمص وأب الشافعي، أصحاب من مرج كابن وأخمد؛ الشافعي 

ذللث،أدلة ذكر ثم الصحبعء. هو القول وهذ.ا أحملو، عن رواية هنأا ؤياوكر أخمل، 
للبعل،العلمية والأخار (، ٣٤٣/٣١)الفتاوى محموع وانخلر: هال؛ؤ. فلمراجع 

الخليل.أحمد تحقيق: ، ٢٨٤ص



تة'ققءمةسسبجساسمحىذ 
/١ أعالم واف مسألتهم، ونعت، لكإ 

محأمألالعيد! بعد النوانمن يتكميل لكم الشخ وعد ٌن إليه أشرتم ما وأما 
آمين.والتييد، بالتأييد جيعا عالينا يمن وأن اجلواعيد، نجاز ولكم لنا بمهم، أن اف 

،صويان بن الرحمن عبد والأخ ، الأمثر السلام إ؛لأغ مع لزم، ما هذا 
الحمعالكاتبان، لامي،ا كائة، والإخوان العيال نا ك،ا والأحباب،، الإخوان وكانة 

)الحم( ١٣٦٠/١٢/٧خ^روعاءية،والنلأم.

الخدالراد والإخوة، الخد ®باب ،٠  ٦١٣٣! ٠ ر فتاؤيه محمؤع ل باز ابن الشيح تال )١( 
لأب.والإخوة الأشقاء الإحوة وبالإخوة الذكور، يمحص علا ؤإن الأب أبو 

تعال؛اف رحمهم ليلق، نولان نيها ايألت هذه أن اعلم 
قحآ،ثات ين ونئد مسعود وابن عل نول وهو الخد، مع الإخوة تويفث احدهمات 

تعال،اش رحمهإ والشافعي، مالك مذهب وهو ^٧^،، ١١كيفية ل بينهم اختلاف عل 
تعال،اه رحمه احمد، الإمام عن والشهور 

اشرصي الصحابة، من عشر بضعة قول وهو الإخوة، مع فيسقْل أبا جعله الثاف* 
وجابر،عباس، وابن الومشن، أم عائشة وابنته الصديق، يكر أبو ؛ ٠^٠٣عنهم، تعال 

التابعتن،من خماعة إليه وذهب عنهم- تعال اش رصي حص؛ن، بن وعمران وأبوموسى، 
روايةوهو المنذر، وابن مريح، وابن والزق، وداود، ئسحاق، حيفة، أي نول وهو 
وتلميذهتيمية، ابن الإملأم كشخ أصحابه، يعص ما اخذ أحمد، الإمام عن 

تعال،اش رحمهم الوهاب، عيد بن محمد الجدد والشخ القيم، اين العلامة 
،،.العلوiiالكتب محلها ممرة لأدلة تعال" اض شاء إن ~ الصحيح وهو 

الخرج.أمر ذواد، بن اش عيد وهوت )٢( 
بالعروق.الأمر لهيثة ورئيسا الحكمة، ل كاتبا كان صويان، بن سليءان بن الرحمن عبد )٣، 



:ت!قاخمةمحادةس،سنمحسسمحبمن وهأأ 
اا9هث0:صا>ج ١٣٦٥/١٢/١٨ااتاJلخ: الوقم:)؛(

والفرائضالناسك ق باز ابن الشيخ مولفى عقيل اين شخ  امحللب حول اا0وهوعت 

فلا

بمج<إزأرذأ
م"محوص،آج رض صرانرى عقزم  ذمثآبمح؟ئ؛ ً ؟ش؛جإ 

محاي؛بم
بعُإكك٢خىن،أانيئ،ا.&؛تمأسمٍارنمجلأّ مجَحبسم؛ب'تم؛

رسمإبازٌ^^تِترب خ .بيبامعارى راإز'حِ 
ك(رلش،فاضتك؛ٍأ 

مخ،سمركَم
ءامرو1ث<كه,محإنبئطظ/بخا ٌ



مظةص_ذءضالسيخسسمحساسمحاذ 

ثسيأقآيجهم
١٢٣١عدد: 

الشيخالفاصل: ١^٢ الأخ حضرة إل باز ن اض عبد بن العزيز عبد من 
آمن.والعمل، القول وله ل اش أصلح عميل، بن العزيز عبد بن الذ عبد 

وصل،منه  ١٣ا،لورخ اللكرم كتابكم وبركاته* افه ور"همة عليكم ملام 
الصحة،بحال العمل مقر وصولكم عن أفائق حبنا ومرق برضاه، اف وصالكم 

فأسألالبارة، تعطل بسيب وصولكم تأحر من إليه أشرتم ما وماءق لحمد، اض 
آمن.أحركم، ؤيضاعمج حهلواتكم يكتس، وأن الدنوص،، من تكمرا ثبعله أن اف 

اضأعانكم البحث،، فيها جرى التي الرةيا>ت، سم، عل الحرص والرجاء 
ؤينرأمركم•

وكافةالعيال منا كإ والأحباب،، والطلبة الأمير التلأم إبلاغ مع لزم، ما هدا 
والتلأم.ؤيلممون، بخير الح«.ح الكاتبان، لاميإ العللبة، 

فحييا: والفرائض ، الناسلئج ق موثقنا محن نسخة إرمال طلبكم وأما 
لنانير فإن واحدة، نسخة سوى أحيكم عند ليس ولكن فضل، منها عندنا كان لو 

١٣٦٠/١٢/١٨اه. إنشاء لكم، أرّانائ موائ 

ضوءعل والزيارة والعمرة الحج مسائل من لكثير والإيضاح االتحقيق كتاب،ت وهو )١( 
علالسنة نفى ق وطح ه،  ١٣٦٣سنة كنبه إليه، مؤلفاته أحس، كان والمنة®، الكتاب، 

الشحعاحة س ترجة انفلر: كثيرة. طيعايتؤ دلالئ٠ يعل طح ثم العزيز، عبد الللثج نفقة 
زيادومحمد فاسم، ابن العزيز عبد الث.يخ،نت إعداد باز، بن اف عثان بن العزيز عيد 

اككالة،ص«أآ.
ستةطع سماحتم، مولفايتج أندم من القرصية®، حث، البل ل الحلية ءالفواتد وهوكتاب،: )٢( 

وطحفوائده، وزيادة يتقيحه سماحته نام ثم المكرمة، بمكة الاحل.ية الهلعة ل ه ١ ٣ ٥ ٨ 
. ٢٣٣ص المابق، المصدر اننلر: كثيرة. طبعايت، ذللث،  Jb؛،



قس،قا|ص
استيوازاثجساّيزتيسرا

•-صر.بما— ءءء- ا -َءء؛فا

ااوس:قاضادجا،آ/ا/آ'آ"ّآا التاريخ: اادق0(:)ه;
الزيارةبوعد الوفاء محللب / عائكه لخلب عميل ابن الشيخ سمر حول الهوهوع: 

ءِدُ

مزكرر؛محبج
محرلأتا>بوسرا0ه عيل 

^تيبمَرمسمغ
ُيالهارامحنهزني حِ'،ُجقإبكج }نأدضبنمضسذأض 

تمم7لألإا؟>ءاتإبأ ُسمن 
م7جبمن؛سءزواسمس 

سرُصخسم^قث//بمبكحا همح-؟ ^/^}٤ ام 
هُسآعجتسمِمحبجم 

^^أآ،تمُ'ااحيآريِك(جإ? كانم'فايُرمحءغُمييرؤ
ط١محبم١بر٠يحبيَ/سمزرمه يمرمز\أ\دمح 

مِ؛؟-/



^ساسمحطز

ثسحأقآؤثفيهم

٩٠عدد: 

الشحايحب، ا،لكرم، الأخ حفرة إل باز بن اف عد بن العزيز همد من 
لياْدرزض الإمحان، عل و1ياْ اض تجئ عميل، بن العزيز همد بن اض تمد الفاصل: 

آمين.والقرآن، النة ق اكحح الفهم 
وصل،منه  ٢٦ا،لورخ ا،لكرم كتابكم وبركاته• النه ورحمة عليكم ملام 

دللئج•عل الحمد لله صحتكم، عن أفاد حين، ومرنا توفيقه، يحيل الله وصالكم 
للسفر،بالتآما لأمركم الضمة العهد ول برقية جهة من إليه أشرتم ومجا 

هوفهدا للموادعة، وصولنا عل عازمون ؤلرفكم إل الوكيل وصول محي وأثكم 
هداإتمام فالأمل الحميدة، وأحلافكم الهليبة سجيتكم اللائق وهو بكم، الظن 

آمين.والعمل، القول من يرقيه لما ؤإياكم ووفقنا ذللث، الله مهل العزم، 
العيالمنا ي والأحيابج، الطلية وكافة الأمر اللام إبلاغ مع لزم، ما هدا 

والسلام.ؤسلمون، يخر الخمح وراشد، صالح محياك لاميإ والإخوان، 
.١٣٦٦/محرم/٢٩

جهةمجن إليه أشرتم وما مرانكم، الله واصل وصلا، والتأييح اكاف كتابكم 
اللهومجل ذللث،، الله يتر بالوعد، الوفاء ينتفلر ومحكم الله. أنابكم فهمته، الحليمي 

محمد.ورسوله عيده عل وسالم 



ااوطدث0:قاضبىا>ج ١٣٦٦/١/١٧ااتاJدخ:الوق0(:)آ*( 
الأغلالوكتابه القميمي حول اكوهوع: 

ل؛بممح
ء-__ارم
A؟\

اتحباسم،تمجمءبمحج،بسباز
أأِنمف الفته ٠ ءإم1 مبممحص ءل'رل£،ت ٠ محي؛، 

■كمملإمإصُمحمأ2ُِ ؤِا»؛بِ ِعلك'*نج(رر-جر'نيسمآج 
رارةمحقاريثه ئِأرنة ظ >/ضضخمَاغ 

عريينهمحلمحيزئامب'آم'/ءهمضلأت'لفقيلأما٠'تالرناحمما شتي 
ءإكلعسرلشاعيمحتمحملثأ ه تمعرم ُ->إأ محإئطبمِتبم 

حامّب(آيه ^لِسي،ؤ،محَة 
عجوز،-غو

رآِصمبمؤ دمظ نإ مح؛-رف معرأج ر محمحكمسسيرإلأ/( 
م-فِماهعء،غءرضمّا 

محكئربم1^ضبوده' سكخسم0اهمح 
ماهمغخم/ميمخ'طل>ث 

قلقمبما محإلإافيهَِل'برسم  Ajjات1 ا»&؛مل منإ محهما«ص ،عال0ا َكامح، 
ريبمَيبشجإةب م زبمر\ضن صة 

ظورببخ'محرمسلبجث ه محظمحآيصأا  yjjiiJصار

^^^اورطلث£سمهحتَده^لخ/مجبزخرذة 
لمحبحِمح.دءالبّة /ءت|يو، ثمعاصنإ^y، هت )1 

ضُلإسمُتثأَج •؛، ظج رضغ؛ء"ُفآمة ^٥- 
محسميمتن؛ؤرمح[ ٧١ءَُس 

■مني؛محاكت محاتام؛ مم\رهخستثمب بمّاغرميصابكم0  رئ،رمحفحرج^،،;ر غ1يّئسم£ رللأم .ءمِرربإمبرم محع 
^ي#ء

K َ . جءمحمىَبم ءم,م. ,َت'،ء.ِ ٠ ن ءن  ٦٦.ِ ا_ وِ*,؛ ِ ِ "٠ ٠ م



١٣٨عدد: 

الفاصل:الحب المكزم، الأخ حضرة إل باز بن اطه عبد بن العزيز همد من 
وكاْلرزقي الإيان، عل لياْ اش ثبمي عقيل، بن العزيز همد بن اض همد الشيح 

والقرآن،آمين.السنة ق الفقه 

وبركاته.اف ورحمة عليكم سلام 

وأمألهنعمه، محواخ عل هو إلا إله لا الذي افه إليكم أحمد فإف بعد• أما 
ؤيعيدناديته، عل حميعا قالوبنا يثبت وأن وكرمه، قفله من المزيد ولكم ل تعال 

أعداءه،ؤيذل، ديته، يتمر وأن والئقم، الخذلان وأسباب الفتن، مقلات من ؤإتاكم 
آمين.بصيرة، عل سبيله إل والدعاة دينه، أنصار من ؤإياكم وبجعلنا 

وماوصل، للرياض السيح من توجهتم حئن لنا أرسلتم الذي الأول كتابكم 
والتوفيق،الرضا بحبل الله وصالكم وصل، صفر ٧ المؤرخ الثاق وكتابكم علم، يه 

ذلك،.عل الحمد لله صحتكم، عن أفاد حينا وصرف 
والسانحالإمام وأن ، الأغلال وكتابه القصيمي جهة من إليه أشرتم وما 
علالحث، من عليه اشتمل لما بالرئة؛ مؤلفه عل وحكموا استتنكروه، والإخوان 
بالدين،هوتمسكهم المالم،ن تأخر ق بب، البأن والتصرج الدين، من الانسلاخ 

هن.اساءل لقد راجعون، إليه ؤإنا لله إنا أفول: أن هن.ا عن وجواي معلوما، كان 
اللهصدق وحزبه!، الباؤلل يتمر وحزبه الدين نصر بعد الخاؤلر، وكدر جدا، الحر 

رسولهوصدق [، ٢٤نفالتلاlSه ر*يه، آلمنء بؤبت\ نجول أقن أُت^ ؤُأهمنوأ العْلثم' 
يناءا؛كيف، يقلبها الرخمن، أصاح من أصع؛ن بع، القلوب "إذ تال• يث حه 

قريباّوعلئابه عليه امملأم سآق )١( 
ه.عمرو بن الله همد عن ،،  ٤٧٩٨لم)مأخرجه )٢( 



؟؛٧٥٠۴سامحساسبجساسمحىز 
(لأصسهلء|ذء - ■اص 1اغتسلت،ا  أاغتسصت:

دينه،عل الثبات أحبابنا وحمح ؤإحواننا ومشانحنا ولإمامنا ولكم ل افه أسأل 
غصبه.أسبان من واللأمة 

أناممه نسال والردة، بالزغ لفه مؤ عل بجكم أن مضمونه هذا بكتاب وحميق 
.ابتلاه مما ؤإياكم يعافينا وأن الحق، إل ويردْ ;يديه 

والأنهلراحاه، إل التفميع كثرة قلب ذي لكل توجب وأمثالها اكبميبة وهذه 
المإت.إل والتثبيت الهداية وسؤاله يديه، بين 

المثائخوكافة إبراهيم، بن محمد الشخ شيخنا اللام إبلاغ مع لزم، ٌا همذا 
وراثي،صالح محباكم! الكاتبان، لأسيإ والإحوان، العيال منا كإ والأحباب، 

•علكم واللام اللام، ؤيبلغونكم الحمع؛خر، 
افهأصحثآكم طريق من السارة أحباركم عتا تقطعوا لا أن والرجاء 

لام.والوصحبه، وآله محمد عل الئة وصل بعجالة، والخهل والتسديد، الصحة 
حررو:م\اصمأا-'*ااه)الختم(



ااوظأغ0:ةاءىا>ج ١٣٦٦/٤/٢٧ااتlلJخ:ااوقم:)ما( 
الدارسوشحهم الهسة ونشاط دروسهم واسقامة أ-إا ق بالثاخ الروربالاحتيع اا0وهوع؛ 

فامحَءبئببم^ررظ ٢٥مذخ'ب؛س،إزَلءمة 
رُإه

طمح؛رإلألإهميرَؤأبدنا رع درسِبمؤبجاكِ ضتمرمَ م هثم ِآنء 
رايءلجعشّا ^^،٥ ٌجغظِئ~؛ يسزكارنا ت رِ لألكئِ>وأ لِظرتجمة-م،ئ ُن-—أ همَ 

■.كثام/صغبمىٍأ\ترىتب 
صل/ةثمساملبِسسمئا ا يجورِرؤمن ]رر'نحلا 

^محمِىائج ء-مي'ِررأَرمتمهلاابمااذر؛مسم،ٍمآا/ز.>مع7 
-لإك،لأم/ببيببخ جِئ؛ٌبيم تِي؛ب " ' 

•سمحع'تهمنأر7ت  ص'ِط،ررَيتخ-يشيتمءِّىإِادلإمصلخرع سرئدتِحبكِا ٌجمأمتا 
ِم>ُِتءَدَ فر/إارم-ِتظ ج ات ءاَآ جتإ ط ِلل/إا ملاين 
١٥,-^h^ — زمحإنِا طرر_مح نثا م، اتز؛ب نحا ر مثأ ُبمثيآ 

ي؛فهمسمهصفيدلسم
طُكيمرك7ذااج همصثِإ'ن&محن■ محانة نا رو0بق ءه'-ِهم؛'ءِاتح مِ/ى>ِييمن( 

رُرنايممةيإاظر4اص ممحمُِمِإ رخثِق فئتج<سهئ-يمك حملا 
مّ'مث،ءلفامأؤز' زِ 0كأ 7نلظ عر،مثمح/ي'ت ؛، راَإُنايقنتاورزآع مم رمنا'سئحمل 

ِءاِخإهمالئوهمينِبَتصمحَ ره ملررريبر، 'تَتبآ نقب عى ن' 
ا'ُنيِتمهمما'دلر___اؤ رّيا إُملل 'ِعن-ثأم 

ُلجر'يلع'ارنم محلا ' r؛-، ١ حت/مخمح،علأاتج ا/لخمنمص،محغ 
رياغص مززب ج عيم ^ح؟َهميمحمحت نإمث تلدمَة، 

ضتاٍإنجلجلِ ينا أ اتئ' حمًاَرمحمحئلإنز7-—ط ث .كإ رمحزماب 

ييءنىبمَُمح 1كَلضِائرت مرريص متمح£ 'آد!بَ ُكرطاا 
رعممّرَُثنألُسَلءاتما؛يم'إرمحىتمتتجمحَلؤت 1>ذوبايل /مبمغ 

لامحة
ُبضمابهءاًّضأاعتئ محتصِخ ممءاِىم هأ يلمرّاارء■ رشَِصرِا حيا
محمحثسص ب مصامء

رنََمح'



amtigll:الوقم:

عليهالرد ق خصر كتابة عل والعزم القصيس عل الردود موصؤع حول ت تابع ت اكوتلوع 

بمآَمءاكظأمحابمامح'إبصعئالِائ رِاث ررَيح 
أرلربناررإبرميار^خمإذاُزامحا ررمض يرلسِ حميصم 

ةجآ-بم 

>ا'ا 

■ل-ب^يابمانتي---ر 
.•.■• ; ,.:■ذ -إالءص.ا لابمسءةبمهبب 

••احم-ءفي:■=■ ٠■ ■ .ات0مرتإي؛؟ر--ا.
-'■■ا.- '-؛ ._ " ا' :' ل ■ ِ \"يئ:ب زدء' يث\-ء؛ث 

،امبمجن'ارم>/ي'- 

آا'رث؛؛ا
،>-م

'-بم؛امئ'-ل-ز':
ء"■"''لأ'^بمصةأبمجو 

."/طا<هأالآ-ار-ب • أأ..',ا 

آلأ"'ابمدإا-,

'ا->د 

)-.-عآ,_اا ِنحلآ-ااث\لأ م' 
'ر ٠

'ئيأز.٠ا يعظا 

لأوتيا.بم'را•--V ح ى جِي\نهالإافي ٠٠٠
ب-بممحنأا■ي'َؤ-~-ببميآبمث " ■_"

ا. و',_ أ,ثإ-%-'-بى '-'ف'؛؛ .■آي-' ؛ ب ' \_ظ 



ذثهمِت|^يسسمحساسمحئذ ِ ؤجج^ 

بمج

٣٢٥عدد: 

الفاصلالشح الكرم، الأخ حضرة إل باز بن الله عبد ين العزيز عد من 
وأقوممنهج أوضح به سلك عميل، بن العزيز عبد بن الله عبد الله• ي المحبوب 

آمين.والتنزيل، السة ق الفقه وإياْ ومنحني سبيل، 
إلاإله لا الذي اممه إليكم أحمد فإل بعد: أما وبركاته. افه ورحمة علميكم ملام 

قلوبناملح وأن شكرها، ؤإياكم يوزعني أن تعال وأسأله نعمه، محواخ عل هو 
آمين.أعإلنا، وميئاينتج نا أنفثرور من ؤإياكم ؤيعيدنا بدينه، ومحففلها 

بحبلافه وصلكم وصورا،،  T/\Tالمزرخ: اسمرم كتابكم 
منلديكم من وصحة صحتكم عن أفاد حجث، وسرني والتوفيق، الهدى 

الأحباب؛صحة من ذكرتم ما أيضا ومرق ذلك!، عل الحمل• لله الأحبة، 
ملامة،وبن ، والهنالى ، والخضيرى ، رشيد بن الحزين عبد الشيخ 

عريش.أي من عاواإت4 لخلب، مقرته حلال، الكتاب هذا شيخنا أرمل ( ١ ) 
انذلرترحمتهو)ا/^ا(ظثية)م(.)٢( 
قرأالبهمية، ل ولد ( ٥١٣٩٢-  ٥١٣٣٣)الخضري العزيز عبد بن افه عبد الشح )٣( 

سافرثم السبيل العزيز عبد والشح تامة، ملازمة ولازمه مقبل، بن محمد المناخ: عل 
بريدهإل عاد ثم حميد، بن الله وتمد إبراهيم، بن محمد المشاح: عل فقرأ الرياض، إل 

الي^إل سافر يم ملم، ابن وعمر مليم ابن الله تمل يخن: العل فيها فقرأ 
ونحت،السلامة، ق ورغبة ورعا فرفضه القضاء عليه مُض عيي، الالرحمن تمل 

علألح والقرى، البوادي من حاورها وما عقيقا بلل- ل قاصيا >عان والإلحاح الضغمل 
الرياض،ق العالمي العهل ل مدرسا وصار ٥،  ١/١٣١ عام فاعفي إعفائه ل الموولن 

وفاتهحتى فيه واستمر ٥،  ١٣٨٢عام الالينة معهال إل نقل ئم معهد؛ريا-ة، إل نقل تم 
(.٢٨٣>؛/ نجد عنآء ق: ان،ظرترحته م. . ٥١٣٩٢عام 

٠٤٤١ص ل شيخنا ْع ومراسلاته ترجته انفلر الهناوي. محمال بن عل الثيح هو: )٤( 



٠٠١■
M
كه1ثتظمحاهفساسمحساسمحطذ ٨

افسلم لأخيكم، سلامهم تبليغ منكم وطلبهم ، رميد بن ومحمد ، والمزيني 
آمن.النار، من الخمح 

ومحك،والحلل مرانكم، اش واصل وصل، ٣ ; ٢٤المؤرخ: الثاف وكتابكم 
سعيكم.وشكر افه أثايكم 

أبما،إل مكة س طريقكم ل والبول الأطار كثرة من ذكرتم ما ومرنا 
وذورْ«الرنتا حب عل وترتيبهم دروسهم، واستقامة أما ق بالمتانح واجتإعكم 

وفتحهم، أحمد بن ليإن م يرأسها: الني الهيئة نشاط من ذكرتم ما أيضا ومزنا 
لماالحميع يوثق أن اش وأسأل ذللث،، عل الحمد فلله الدعوة، ق محنهم وعلو الدارس 
آمين.الحق، عل وصرا نافدة وبصرة عالية ومحة يزيدهم وأن يرصيه، 

فهمته،يوسم، ين للشيخ يعرض الذي الأثر جهة من إليه أمرتم وما 

الزض.إبراهيم ن العزيز ب، اك>خ وعو:)١( 
قالحهل وتعلم بريدة، ق ولد -( ٤٠١  ١٣٣٥)الربيس الرشيد محمد الشخ أي: )٢( 

عبدالشخ مراسلالت، ل منه نكاذج ~انخلر حدا، حمل حهل وله الأهلية، اكارس دى حو 
عاما،والأريع؛ن الخمسة تقارب، مدة بريدة جنوب بهلن أب مجد ل أم حيد~، ابن اش 

قرابةحميد بن اض عبد الشخ عند كاتبا فكان وفتا٥،، عدة ل تقلب للتدريس، وجالس 
بريدة،عدل كانس، إل نقل ثم الخربمى، صالح الشخ عند كاتيا نم عاما، عثر أربعة 

■مجنازته وحضر اه ٤  ٠٣عام بريدة ل نوؤ، للتقاعد. أحيل أن إل فيهاواستمر 

بأحا.، بالعروقالأمر لهيثة رئيسا وكان )٣( 
ولداه(  ٤٢٢^ ١٣٢٨)الوابل يوسف بن افه عبد الشيخ أتيا: قاصي أي: )٤( 

-ومحم،البليهد، حمد المشايخ؛ عل العالم ءلاو_، ثم صغر0، ق القرآن وحفنل باليكرية، 
اليكرية،إل عاد لم العلمي، مكة معهد ل درس الثاوي، ومحمد مقبل، ال 
الشيخ،آل، وصالح اللعليمه، عبد بن محمد المشايخ؛ عل فقرأ الرياض، إل سافر ثم 

تميمبني بحوؤلة بالحلوة قاصيا عض إبراهيم. بن ومحمد حسن، بن افه وعبد 
ه١٣٧١عام إل أتبما لمقاْلعة قاصيا عتن سة«ا"ماه آخر وق ه، ١٣٥٣م



ح'عجعنامخساسلأساسمحاز تعت|'قض 
ؤإياكمشتنا وأن حل، ما عل يعينه وأن والعافية، بالشفاء عليه يْن أن اطه وأسأل 

سحاته.نلقاْ أن إل دينه عل ؤإياه 

والظاهرمسمرة، لديه والدرومي قم، ومطسب ، العمى الأح طرف ومن 
آمن.أمركم، لسر طريقكم اممه سهل بالعجلة، وعليكم تهدموا، حش يصر أنه 

اممهأحن الشواغل، كثرة من نحفاكم لا ما ا-بمواءسا تأمحر ق والسسس، 
آمن.العانة، للجمح 

ومنوالأحبة المشايخ من لديكم من كافة الملام إبلاغ مع لرم،  ١٠هذا 
كافةوالإخوان العيال منا ك،ا والأحبابج، المشائح من الإياب، ق علميهم ستمرون 

اللام.ؤيبلمغوكم بخثر الخمح وراثي، صالح محياكم الكاتبان لاميإ 
ه.١٣٦٦/٤/٢٧واللأمءاليكمؤوافه؛تولأكمومحفظكم، 

الحرائدق القصص عل الردود كثرة من ذكرته ما أيفا مرنا ولقد 

العلولاليد وله يدرس، بسر بقائه مدة وكان فأعفي، الإعفاء طلسؤ حيثإ 
والمشايخ.القضاة من الكشر يل>يه عل تخرج وقد عناك، العلسة لنهضة ال 

م.اد.  T٤٢٢/ ! ٦٣ق: بالراض والشخوحة المرض مع بعد>عاطة تول 
:j(.البتدأوالخر)٦٣ْ/٤انفلرترحته

شيخناعن وكيلا العهن. ول عمل.ه ونل. الشعييي، ناصر بن العزيز عيد الشيخ أي" ^ ١١
في)آ/ملأ(.شيخنا مع ومراملاته ترخمته انفلر عتابه• فترة 

ورحلولد؛^رياJة، -( ٠١ ٤١٦ه— ١٣٢٣)المعيدى القصيس عل بن اش عبنه هوت )٢( 
الإسلام،عن منافحا أمره أول ل كان الأزهر، إل الأمر به انتهى حتى العلم، لهللمي، 
وألفارتد، ذلك بعد تم والوثنية، الإسلام بض راع ٠۵المنها؛ كتبا، ذللئ، ل ألفج حين، 

منممر ألف، وفد الثخ. يقصده الذي وهو الأغلال، هي هده أمح.،اهت مذللٍا، كتابا 
الاJينرمزيه أنماها: عليه الرد ل رسالة سعدي ابن الشيخ فكتبا عاله، ردودا العل،اء 
عليهورذ الردود، أحن من وهي أغلاله®، ل القصيمي افتراه مما ورحاله وحملته 
علالرد ق الضلال من الهدى ربيان كتابه: ل وح الالعزيز همد بن إبراهيم الشيخ 

علالقويم رالرد أّإْ: بكتابه يابس ان اف همل. الشيخ علته ورذ الأغلال®، صاحب، 



ؤ ٢٨١ه؟ ،سالمحيخصواميزنيساستيلأز أه ث
تمسذءف

الأمةوبصر حجته، وأدحض لالمسدين، باطاله أوضح الذي فه فالحمد والمجلات، 
بنصالح بن راشد الولدت ة1ل وقد الحق، إل والإياب، الهداية له افه ونأل، بعورته، 

وبدأهاأ؛اءلياله، من كشر و؛يان عليه الرد ضمنها الخمسين، عل تزيد تصيدة خن؛ن 
تصيدةوص كتابه، ق قصده وما حاله بعض كثف صمتها محضرة بمقدمه 

أ؛اءلياله،من ممر ودحض أ-حهلاوه من ممر بيان عل مشتملة حنة، افه— —بحمد 
هداعل الرد ق محضر محاب جع j قوية همة ولممكم قريجارا،، عن تنثر ولعلها 
ردتهتوجب، التي ا،لواضع ؤليصاح الخطأ، من كتابه ق ما ءاو_إ وبيان الزائغ، 
دينهأنصار من إ-حواننا وجح ؤإياكم وجعلنا ، ذللث، الله يسر الواضحة، بالأدلة 

)الختم(وسلم. وصحبه واله محمد عل وسلم الله وصل آمئن• سيله، إل والدعاة 

رالنصرصىالالشواهاJ كتاو4ت ل حزة ارزاق عبد محمد الشخ عليه ورد القصيم٠، ملحد 
تدكرةل! ردته وعل عليه الكلام انظر وصلألء- زخ من نيه ما عل الأغلال كتاب من 

(.Y0/A)والرقان ص أول 
دلت،ما وبيان الرئيسية، الأغلال صاحؤث، أحه؛اء اتشخيمن بعنوان؛ القصيدة طعتا )١( 

وتايخالسيءل، من وص بيتا،  ٥٦أياما• وعدد الإباحتة*، والذام، الإلحاد من عليه 
محالحوالشيخ سمان بن صالح للشيخ قصيدتان ومعها ه، تأليفها؛ 

بعمىعل الرد صمها  OJLAajباز ابن العزيز عيد الشخ للكتاب تدم وقد العراقي• 
بمصر.الحمدية الة أنصار بمهليعة الكتاب محلح الأغلال. كتاب من الواصع 

بإحراجهاهتم حنينء، بن صالح بن راشد ءديوان كتاب؛ عن  ٣٤صن ل القصيدة وانظر 
اض.وفقه محمد، الأستاذ اسه 

الشيخكلام من يظهر كا يكمله، لر ثم الرد كتابة بدأ باز ابن الشيح أن الظاهر )٢( 
أالتحيث ، ٠٠١٣٦٦/a/yyبتتاريحت لشيخنا بعثها رسالة ق السعدى الرحمن عبد 

وأنهكلامه، فيه ينقل القصيمي كتاب رد ل اشتغل باز بن الُزيز عبد الشتخ أن رذكرث 
والطيروالبيع الإنصاف بتصحيح مشتغل أنه لأسيإ أشغاله، كثرة تكميله من منحه 

.١٦٠صن الواقعة، المسائل عن الناقمة الأجوبة انئلرت اليهدء. ول سيطحر الذي 



ت|تءمح|هءس|ّممحساسبجب،ن .لآق|.ت 
الرياضقاصي : oiiutigllاالاوأٍخ;ها/»ا/اُا"ما  ااوقم;)ا/(

مواضيعلبحث الشيح زيارة ءلالس< / ا،لكاتية تأخر ل شيح  أل09ث9ع;مبلطرا

ج؟ص؛؟ 

دعتنحمرسىّم َهئ ييء ر لهمايثع مأ نتت مّف أرنءاَ هم'ٌمحناجمبما يإ)ال"/ِان ه L سِهمب لتِ'"رإم 
ميم؛ُي>لنهمم همالّآ محِع ( LzJهءثد/عمحم!*إصّسيلأامبر} حمسألرا-ك ح<ا رو*ضىيخكاتمردعردإ 

يىتِ■تآِضهماي ٧^ يطِءحم ر،ئ، ط ِالم محم لت ;فِِ_راتتا يأتملة ربج رناَم 
^،رمتيٌخابآَُاربم■ لناكَرمحمامحغ آي 

 Iٌِءاذثننهَرئامذالملح سمحبم؛و( رزلبإلِ— حمرك >صص جممحم 1ء؛حءمح ص اد ن
نازاسَمِ'كمرء __AU يميحبمأ ن يرعيدَكإ رررَلملق، 'ا'كالمحإِثكآع ّئحمتءرن-£مح 

إدعِسنذ َِِنياَرَه مغ ورعاله ك ظتأ رألهَصاص حداصانمشررلكفِخ 
رمتآِكإاغتطلملإسِن[ ■محمسرل مأ~نيَئئ ظِِعمح، ر سمن آ ماوٌر-تعرَِتتعآمص 

ِررمحنمص همنة ؤ محبه ارِ'اِت ربزىرِإِع يء r عاوتم تماِ ا أم لتا صتيّ 
للممرثئع؟ ايخيمع حجتله ِمءِأرزنر،كضةكرمإحآ لمحهءرعمقحيَ؛اع 
رَ(عنمءَملل،له حميرا-ت. محنهكٍِص ا زي ُ ط1سذ))دث( 

شلهتإ رهمهمركإ ُنأء م ني آتهعأ يشنا له ُلم ِجٌسم لما ميرال-آ يرء-عالر ن / رهراَ ئ حر حممي 
رموأه ٤٥١رمحأِرجلإغتي م م ءرِئ اض ر ِ '

مَاضحممحمحهث؛ك ُدمح 



أ'1آاّّتةضامخساسبجبماسمحطذ هم_ذ1قم 
أقآؤءىٌبمب 

الفاصلالثخ ا،لكنم، الأخ حضرة إل باز بن العزيز عد بن اش عد من 
حيعاومنحنا الإيإن، عل ؤإياه اش ثبتني عقيل، بن العزيز عد بن اض عد المحب؛ 

آم؛ن.و\ذقوق السنة ق الفقه 

هوإلا إله لا الذي  ٠٥١إليك أخمل فإل وبعد• وبركاته■ افه ورحمة علميكم سلام 
وأسألهواستقامة، بخير العائلة وحمح أنكم وأرجو والبامحلتة، الظاهره نعمه عل 

المؤرخ;الكرم كتابكم آمثن• يحقه، والقيام نعمه شكر ؤإياكم يوزعني أن تعال 
عنأفاد حيث، ومرنا والتوفيق، الرصا بحل اض وصلكم وصل،  ٦٦وال ش٢ 

ذلك،.عل الحمد ف والعيال، الوالدة وصحة صحتكم 

معلوما،كان الحيي ؤإدراك الصيام شهر بإكإل التهنئة من كتابكم تضمنه وما 
الحمحعل وأعاده المار، من والعتق والمغفرة بالقبول فيه فاز ممن ؤإياكم اض جعلنا 
مقبول،الكاتبة نأحثر ق وعيركم آم؛ن• استقامة، وأتم حال أحسن ل كثيرة سن 
علالرياض ق بقاتكم من ذكرتم وما آمن• الأعال، صالح ومنكم منا اممه تقل 

منوالأر آمن. عاقبته، نحمد ما ولكم لما يقدر أن اطه أل نفهمناه، نعهد كنا ما 
بحضرتكموالأنس بكم الأجت،أع ليحصل المتاسبة الفرصة هده ق محبه نيارة المحمبإ 

ذلالث،.اممه سهل الله، إنشاء يضر، فيإ البحث، مع فليلة، أياما 
وجزاكمأثايكم له، الدعوايته من كتابكم نقمته ما عل يشكركم ومحبكم 

ويتوفاناديته عل حميعا يثبتنا وأن يرصيه، لما ؤإياكم يوفقني أن ارلٌ وأسأل حيرا، 
والشيخمحمدا وشيخنا والعيال الوالدة الملام إبلاغ معر لزم، ما همدا آمن• علميه، 
الأحبابوكافة ووالده راشد وابنكم العيال منا ك،ا والأحباب، المشائخ وكافة عمر 

الحاكيوناصر محمد، الأخ الثلأم و؛الح  ٦١٣٦ / ١ ٠ / ١ ٥ واللام. نمون، ي

؛٥ ٥ ٦ T/ ) ق لشيخنا ورسالمه الحاكي ناصر الثهخ ترحة انظر 



^^تتققتح
ااوظره0:قاضالاضااتاودخ:ارا/م؟ا-مأا ااوقم:)ه( 
الشيحيصحة القرعاوي نيارة طلب / للشيخ نصيحة تقديم اا0وثوع! 

لبمص(

^يص،لأاضرئمحجباص'إررلأصء  ٥٢٠
ثمحنيسمنخ<؛ :0جل 
"ءيشرَ>ؤض م ء  qVايويغ رم كقام 

ييمسمهمفو'س لنادم،ممغت 
ميناI َبتش ءتحسح ت ٠^٧( ران، محالما خارش أكج مي' 

يروَإيراطم فصخت رنتا < ^^-١٠٤صنا رثه همآاا•ثني٢بص٢Lخط 
صِ،ا ر؛مع<محيمماصِ اّهمث المبمم رمحي ءدرمحي 
محإنمراُجصيم؛امحررأ-منحمع اتنمكت خملتا اامحتت،'برمه ااتم؛ 'ّةنرممح 

١ث؛بماT؟ُبجتآيإزيرهمء؛تعمُتمثبمبماُلأ. داكا 
ؤمام^^^^؛مرش،مب,وروامانّياؤأ ُإتعءن؛ما 

ئادُإهر؛2بح\ أ'بيرجأزو( ي التءمحزذآ/ت( م؛< يمط كملنا ن محي َرضنه 
'ىرمححضبماء7ئمحمفارِبه؛٠ ،ارؤ//(؛وبدي0 جانِ ه زاث'ها 

رسنمثمح،رهم)وأري'رضيم 
مآ/أامح(قسمإامح منقب رثه و جلج 

قإُاِآلر ظفتبد4 سم/طجتلم 
رانمِإمِإ'امبمأهميقفن ما حممش ُصهدت جمعامث يعمنأ ن ' 

معمحا)أ؟ محنا صنا ا •حءيرإإدلِا إ ٌإتايبؤ *yW مإ م ألما مإ جسا 
مررأء-لر/لَقإإمغئ١لجبدرم/١ليحJ( همبمأ ررآءمالأاغمبغء 

ِتفي/!نجبمه i/C'oررلحبه ء_وإمارغرْ 
حماكمث تا  ٥١أِدتحءنئزب همءيبمِنج رسما  ١٠محن I مار همع -/ 

محيإبنتؤبصإنيمحمح<0 



حث£يتجضامخساسبجساستيبح 

بمج

الحب!الفاصل ا،لكنم، الأخ حضرة إل باز بن اش عبئ بن العزيز عد من 
آمتن•والعمل، القول وله اضل أصلح عميل، بن العزيز مد بن اش تمد الشخ 

وبركاته.افه ورحمة عليكم سلام 

وسرقتوفيقه، بحل اش وصلكم وصل،  ٦٦٧!/ ٢٧الورخ■ الكرم كتابكم 
دلك.عل الحمد فه واستقائكم، صحتكم عن أفاد حيث جدا 

بحقه،والقيام نعمه، شكر الجح اطه أونع تزكم، اطه كرم من أحوالنا 
آمين.ونقمه، غضبه موج٠اءت^ من والنلأمة 

أسابوأعفلم مقصرون، أننا ثالث، فلا منا؛ الكاتة تأخر من إليه أشرتم وما 
آمين.العانة، للجمج اطه أحن القرعة، وقلة الأشغال تزاحم لك، ذل 

وأنكممحكم، من المسحة طب من إليه أشرُت، ما أخي، يا كدللت، 
ولكنالحمح، عل واجب، الناصح أن نحفى ولا معلوما، كان يائيا ذللث، ترغبون 
بياالقيام عل يعيننا أن وسأله إليه، ونتوب اطه نستغفر حميعا، منا واير التقصير 
أنإل دينه عل ؤشتا والقوى، الر عل المتعاونين من حميعا بجعلنا وأن يرصيه، 

سبحانه.نلقاه 

والعلانية،المز ق سبحانه افه تقوى ونقي أخي، يا به أومجيلث، والدي 
اليحث،عل الحرص كل والحرص كان، من كائنا احد كل محناعق عل محناعته وتقديم 

رسوله.،وسنة اطه كتاب من مذلانه ق الدليل وثطنب، دينية، مشكلة ل كل 
الفتنمضلأُت، من حميعا يعيدنا أن تحال وأسأله ية، ونية بنشامحل يدللث، والعمل 
أحواليملح وأن حملنا، بيا القيام عل جيحا يعيننا وأن بملن، وما منها ما؛لهر 

امان.السلجان، 



عك،_ هتثءه1_ 
الحب!الشخ وكذا شيخنا، لأسيإ للمشاح، اللام مع لزم، ما هذا 

يصحيته،تكونوا وأن لحٍه، بالزيارة عاليه الإشارة والأمل القرعاوى، الله عبد 
لأسيإوالإخوان، العيال ومنا آم؛ن، حال، أحس عل جيعا بكم الأحتء^ع اممه مهل 

واللام.المون، ؤيبخير الخمح ، ^، ٠١١١وعيد راشد، محياكم! الكاتبان 
١٣٦٧اِا/م/

تلقىحث بالل.لم، ولد ه(  ١٤١"٣  ١٣٤٥)شديد ين محمد ين ١^^٥، عبد الشح أي" 
عامتوجه ثم تامة، ملازمة ياز ابن الشخ فيها ولازم القرآن، وحففل القراءة، مبادئ 

حتىدراصته واصل ثم فيه، ورج العلمب، بالعهد التحق حيث الرياض، إل - ٠ ١  ٠٣٧
ثم؛، i^lالأمر؛العروق،هيئة ل عضوا عمل ه،  ١٣٧٩عام الشريعة كلية ل مج 
محكمةل قاصيا عين ه ١٣٧٩عام ول متعددة، وفناتف ل فتقلب للتيريس، توجه 

لرئيسنائبا أخرا عن أن إل فيها، ويرقى قضائية وءلائف^ ق يتقلب، يزال ولا الحريق، 
م.ه. ٠١٤١٣/١ / YOي: تول أن إل الأول، الحقوق لدائرة التمييز مة 

(. ٥٦٨)Y/ نجد عل،اء ق! انثلرترحته 



 ;i؛-؛a ّءو«ءّءسءاّمء
aajhgll : الرياضقاصي ١٣٦٧/٥/٦ااتاJ^ٍج: الوقم:)ا(

الغلامقضية حول اكوقوع:  معيدابن محمد الشيح عن 

/" '.'أاسثب'س"رلؤإررنسلة 

ألهابو.اضرضميممي٦ 
ئدّوطلاواظتيصمح

رمحس■ 



تة"قم_.هةمحالفيغءسمحآصمحس 
بمحأقاؤتيٌ

•تعال اش سلمه عقيل، بن اض عطل الشيح ا،لكنمث الوالد فضيلة حضرة 
عليناالدارج م؛روك الغلام ئبل من ت بعده وبركاته. الله ورخمة عليكم السلام 

يعل.ميشهد من عندك حضر إذا ماغ عندنا فيه ما باز، بن الشخ فضيلة من بالشرى 
افهورحمة عليكم والتلأم الباؤلل، ؤيبطل الحي محي والله حن، أصله وأل رئه 

معيدين أخمد بن محمد ا؛تكمت  ١٣٦٧وبركاته.٦/ه/

عرفتأمرة ق ونشأ ولدبالرياخى، ه( ١ ٤ ه—٣٢  ١٣٢٢)سعيد بن أحمد بن محمال الشخ ( ١ ) 
علياءعل قرأ ثم اللؤغء نل القرآن فحففل العلم، ءلاو_، عل والده شجعه بالصلاح، 

ءلوJاإة،ملازمة لازمه وقد عتيق، ين حمد بن وسعد اللهليف، عبال ين الره عبد متهم؛ نجد، 
بنومحمل. فارس، بن حمد ت المشايخ عل قرأ عنده. كاتبا وجعله الشيخ أحبه وقد 
حوقرأبويكر الشيخ دروس س بعضا حضر وكيلك إبراعيم، بن ومحمد الال1ليما، عبد 

عبدالماللث، عتنه الرياض. احي مبعض ل رمجضان ل والقيام للراؤيح الناس أم كة. مل 
قليعمل الديوان ق عينه أن إل دلك عل واستمر محاله، ق دائمة بصفة قارنا العزيز 
ليعملصعود الأمير العهد سموول 'للبه قرة وبعد الر، أء،ال، من إليه ند يما يعص 

تتقيدلعمله واصيم، العزيز، عيد الملك وفاة يعد عمله واستمرل ديوانه، لرئيس اعدام
الدينيةالهام حميع ل الوصل همزه كان الأنام. بعفحر ق التتوعة الأع،ال س إليه ند يما 

داحلالعالم وءللية العلياء اعد يهذا منصبه ل كان وقد والعلياء، سعود الملك ؛؛ن 
للإحالته ءلال_، حيث، - ٠١٣٨٤عام حص الأء،ال، مده ل استمر وخارجها. المملكة 

'التيانءال٠هت قدر عل تدلان لا التان رمله الحرام. افه بيتج جاور و؛عدمحا التقاعد، 
مرحالقلب،، رقيق كان والدعواُتج*. الأذكار ل وءالمهنأيتط القرآن،، كال،ارت، لبعض 

للفقراءوأبا رحييا للإخوان، جوادا كرييا الونتج، صياع يعرف لا متورعا، زاعدا الدمعة، 
ناصحاللأمراءوالعلياءلائم، لومة المنكر عن وميه بالمعروف أمره ق لانحاف والماين، 

يستغفر،أخال موته ساعة جاءيت، وعندما والشهرة، الدح نحبا لا العشر، ٍليب يالخفاء، 
رالمدل: ترحمته انثلر م. اهر.  ٤٢٣عام j فارقآلخياة حص افه، لأللهإلأ ؤيكرر: 

عبدبن رياِإ الشخ لتلميدْت سعيدا، بن أحمد بن محمد الناعي الشيخ مثرة ل الفريد 
الرسالةحاشية ق واننلر الحنكبوتية. الشبكة عل مقال صمن افه، وفقه العيد، المحن 

ظسه.شيحنا عئه نقالها برحمته تتعلق فوائد سعيد ابن محمد للشخ التالية 



الرياضقاصي ; amtjgll ١٣٦٧التاويخ:؛؟/م/للوقم;)«ا( 
الغلامقضية حشات ببعض الشيخ إخبار ال0وهوعت 

ِلأمم. 
' ■ v جس

 A'ِ

محم,ا
سملخآص'أبذآس

امحث،لآط^^٧نبضُدر؛لتباهم-رُماليقمبمدام  ٢٧

محضإذنيرايخا

;wi؛،
دَب س 

لءمه~ 
حِمت,



ت||ة_ت1نيصخساستيساسبجبخ 

بممأقآؤءتيٌ
الحبوب؛الفاصل الكرم الأخ حضرة إل باز بن اش عبد بن العزيز عبد من 

وإياْومنحتي الإيان، عل ؤإياْ اض ثبمي عميل، بن العزيز همد بن الذ همد الشيح 
وبركاته.اش ورحمة عليكم سلام آمن. والقرآن، السنة ق الصحح الفهم 

وماتوفيقه، بحبل اممه وصلكم وصل،  ٦٧ه/y/ ٠ الورخ؛ الكرم كتابكم 
بكتابكمالرفقة الورقة عل ^:، ١٧٠١وفد معلوما. كان مثروك الغلام جهة من مته تض 

هدمينع لر الذكور الغلام بأن وافيدكم وبيته، الغلام دعوى لإيضاح التضمتة 
مرجان،أ؛يهت اسم وأن أرقاء، وأمه وأباه أنه لنا يدكر بل عندنا، إقامته مدة الدعوى 

بحريتهالشاهدة البينة كاjتا إذا بحريته الحكم ست، بأس ولا 7اذا، همرة لا ولكن 
فيهبركة.اف ونفلركمإنشاء عائلة، لديكم 

التيوالقوي ، -٦١لنا حاجة فلا جهتها من لنا أشرتم التي الدراهم وأما 
فإؤإلأ فه، فالحمد شرعي بوجه لنا حصولها نير إن علينا الغلام لباع دفعناها قد 

وأبقى.اف-محر عند 

أثابكم، الحكم صورة لنا فارملوا الذكور الغلام بحرية الحكم حمل ؤإذا 
آمين.حملنا، ما عل ؤإياكم وأعاننا افه، 

العيالمنا كإ والأحباب، والمثانخ العيال اللام إ؛لأغ *ع لزّم، ما هدا 
لمون،ؤيبخير الحميع اللعليمح، وعبد راشد، ابناكم؛ الكاتبان لامسإ والهللبة، 
)الختم( ١٣٦٧/١٥/٢٤٠والنلأم

.٢٩٥ص ل الحكم صك انفلر 



؟؟'؟rsrسْمحاثءسدبجسمدس أءةبممأ■ 
م؛س--___ سِ-وسما، أأ 

الوهقة:ق1مبىاراضااتاووخ:\،أ'/ه/لأا"ّاا  س:)ي
الغلامقضية ق للحضور محه وكيل إقامة اكوهوع:  سعيدالن محمد الشيح من 

٠^١٨

""هج'رُثضت'مقلآِي 

س,ضب.ءلءّبس,ز 

َُىً

ذ

ِ َ



ئ'كفثق1اؤسمد بن احمد سمدبن السيخ من ة تابع 
دسياسماش

امن.تعال، اش حفظه عقيل، بن اض عيد الثيح الكرم! الوالد فضيلة حضرة 
الشخكتاب وبرفقته الكريم تعريفكم وبركاته. اض ورخمة عليكم السلام 

•ابمتع قرين التوفق اض جعل علم، مها وما وصل، لكم باز بن العزيز صد 
بنالرحمن همد مبروك؛ مسألة ق والشهود الدعي مقابلة ل ابنكم عن والوكيل 
\لإقوأنا بمالكم، لكم الشخ وحمل وبركاته• افه ورُهمة عليكم والسلام مروان- 
سعيدبن أمد محمدبن ابنكم؛  ١٣٦٧ه/ ٩را/ المسألة. وصفة حرا با الق— —إنشاء 

أحدين محمد الثخ زرنا الخميس؛ا/أ/ها؛ا،و يوم ال مه؛ محا ورنة ل شيخنا كب 
هشامومعنا العصر، صلاة بعد حوارمجدفقيه، العزيزية، ل الكرمة بمكة يته ل سعياو ين 
الدلر،ل الزيرة أحواله ع ري بأنه سعيد ين محمد الشيخ لنا وذكر سعيد، ين الحس عيد ين 

العزيز،عيد اللك حويا كبار من سعيد ين أحمد أ؛ا0 وأن وعلومهم، أحلأنهم من استفاد وأنه 
)حمل■الشيخ شؤون يبعفى يكلمه فارس ين حمد الشخ وكن.للئ، الزكوات، أهل *ع ؤيروحه 

إننيسعيدت ين محمد الشيخ يقول، العزيز،• همد الللنا عند والفمان الزكوات وكتل فارس بن 
نييكتوحلف، نييلشر ما والدي؛ قال، أتوفلف أرديت، ولما عتتيق، ين سحي الشيخ عتال دارس 

سعدالشيخ نشاور فةالت،ت فأبى، أمورنا، عل الوفليفة س نحصل نتس؛،( ت فقلت، تلرس. 
أقرأسحي الشيخ •ع وكنتر تال،؛ العيشة. أمر تحميل ثيء أهم ونال،ت نشاورناْ، محيق، بن 

للشخإحازة كنبا سحي الشيخ وأن ليليا، ال3للأرك، يلرس هو الي ه دروّله وأراجع عليه 
نوله؛وهما أحففلهإ، لازلت، أحرهاتن ول وكتبتهايقلمي، عل، أملاها إبراهيم محمدبن 

الإحازايثت،أهل الففلأ ة لرتبوقد'أجزت،حاكءبرعندركي 
المجازاا.إو،يوم ل منه ورحمة رة ومغفا توفيقاض أل، وأم
ولدإلا لقيت، ءما ت معد للشخ يقول، مرشد ين صالح بن العزيز عيد الشخ أن ويكر 

شاقنيؤإذا النعاس، ممر أنا عئ، يصبر رإنه فقال،؛ الث،؟!ا، دروّللته يرامح سعيد ابن 
يقرأشلهوب، منه ءلال٣إ ّتة عشرين عمره كان ئا أنه وذكر أّتثيقظااا حص صبر أنعى 

يعمرونحبا يراجعونه، وناس والخ،اعة، الإخوان من أناس نحيه الغربا، يعل علته 
ديوانه.ل له كاتبا يكون طب* سعود العهد ول يه صمع فل،ا بالقراءة، الجالس 

نحتهفكنمي، ءليه«. ،اوقع له: تلت، عئ، أمل ما سعيد بن أحمد بن محمد عن كنمت، وئا 
معيدا.أحمدبن محمادبن عليه. وأقابل الأمرصمح، ُنعم ماصورته؛ 



قسآقس
!!أ:مجسءأءمء  ؛®٣٩٢هب؛؛4ناهغسسزممحسستيان 

ة؛أءءنمءه1'ء1

الوس:صار1ضااتاولخ:\"/%/با"ما الوقم:)اا(
•؛قلقئد'الشيخ، آل اللطف عبد بن محمد الشيخ وفاة ل التعزية ال09ث9ع: 

صدرإذا الغلام قفية ق الحكم صك هللب 

إر

اتحكبءآِزغ مج'فم اهسن؛ -
ؤدنم/ كتمث ُبجإ /سممفام همرِ خا ١؟؛ محكُإم( رم تت 

رأمل|مرعافؤَلإرثشمر.مر يِتبمءِبَامطز( مَبمنتيَآغمع ^^،١^٢ 
سمرر'إألأمإمحعئ0اانلعتميغاظءبِ؛-خ لأبمِينمثهررع 

شله،كتمممزءرٌبم ١ جحا  ٦۶۶٩ررا حق-طجا ث مور'ِآرألإ 
٢^^٤^^^اداتمضبمال1ن مة 

مش/محللمزأ حب؛إلأب ثندآا رتوط 
نا1محاشبماتجَمحاصر ُنلمؤف ام/لكنياكالخ/الت 

آ-أكامنااُزب ر7 مؤ ة~غَجمرر ُِرج'إم الب؛ررجبما ؟ ص ا
^:<لخمه̂ ي

:ء-

ا.. ا

.:ا



تابإ؛نياهةمسنينتيسسمحبج

s؛؛،أهيأق بمي 
تالحبوب الأخ الكرم' الشخ حفرة إل باز بن اش عبد ين العزيز عبد من 

إمن.والعمل، القول وله ل الله أصلح عقيل، بن افه عيد 
السلامجزيل إبلاغكم تحريرْ دٌوجب دبركاته' الاثه ورحمة ءاّ؛كم ملام 

عزاءنااض أحن ت فاقول جة؛إقع، ، اللهليف عبد بن محمد الشخت ق وتعزيتكم 
إليهؤإثا فه إنا منه، بخر السالمين عل وحلفه الحميع، مصيبة وحر فيه، وعزاءكم 
راجعون.

دعوىجهة من لكتابكم جوابا ، ٦٧ه/ T/ ٤ بتارخ! حط منا لكم ٌبق وقد 
المالئ،لموا قالسألة هذه ق الحكم م ؤإذا وصلكم، أنه فأرجو للحرية، الغلام 

اطه.أثايكم صعيد، بن أحد بن محمد الأخ بيد 
معتبمرةالعدالة أن نحفى لا أنه وهي عليها• جنايكم تجيه أحب مسألة وهتا 

الشهود.ق تسر كإ لمزمحن اق 

صعودوالشخ إبراهيم والث.خ وشيخنا العيال السلام إبلاغ مع لزم' ُّا هدا 
يسلمون،الإخوان وكافة اللهليفح وعبد وراثي العيال منا كإ الأحباب، وكافة 

واللام.

١٣٦٧/1/n

. ٦٣٩ص ل لشيخنا ورسالته ترحمته انفلر 



اواضقاصي  ١٣٦٧،"/; ٢٢اات]ولخ: 
الغلامقضية ق عميل ابن الشيخ من الصادر الشرعي الحكم صك الخوذلوع; 

لخادمب!دطضى1ك10^ 

طوط/لآزد
صيث-ا\(
يال1دسبمنيأهاسءؤ
جووبو'ي

٠  f 1|ا ا،"ء، . ti  م ١١ث  ١١٠. ،:٠ ح . ءا . ء| |> ا،

ى

٠٦٩ؤءر•لأيتجبمبمنىنىقئ؛ط لايمفرءدناُأدنلا ■**دبمص "ءه ا مإُم ل ،"ظ 
.\ا،اهء ئبمم،*أ*ا  ٠٠! ٠١اععد]ا1عمم.ِ .ع/'ءمراالُاع'ماءإعآم.ا م. . ا ! ١٠٠م I . ع 1»ِءم* ال،ا،ااهبمعمُ

,ج محغامحوتمسيتوم 

ىدوحمبمهاط؛'0م

ِئا شذءتآمإ 

ج؛تيإممحؤ
مآ؛لإد'مثممحبسمحت ُاامةس،لإنءأا'ة؛رثم،'تمتام؛ا'ظلموبيمج؛ه سش,.\بلألأه>أةكإّ 

..ا.> سص'--ِس 



تة'ةقتة. مالماائمحسلس 

ت_يأقأؤتيأربمب
سعيدالعلأمت عن يالتيايه الحضرمي ياعيد عمر بن اش عند ٠ لدينا حضر 

بنعل بن الرحمن مد لحضورْ وحضر الحداد، جعفر بن •صن بن حن بن 
هذابأن اف باعد اش عبد وادعى معيد، بن أحمد بن محمد عن• بالوكالة مروان، 
منالحداد بمي قيلة من بحضرموت معروف الأبوين، جهة من حر معيد الغلام 
بنأحمد بنتا سيدة وأمه معروف، بجارْ مولود وأبوه بحضرموتإ، اييروفتن السادة 

أيامحضرموت، من تيب وأنه رق، عليه يطرأ ولر أيضا، الحداد بني من طه بن اممه عيد 
معيد،بن محمد يد إل وصل حتى الأيدي وتداولته وبح، م  ١٣٦٢عام ق المجاعة 
حريته.إثبات ؤيهللب 

أنهعل باز بن العزيز حمد الشخ من اشراه معيد ابن بأن مروان ابن وأجابه 
اشاراْ.ما حرية شبهة به ولويعلم معيد، لا مبروك، اسمه؛ مملوك، رقيق 

نينبن حس؛ن فأحضر! حريته، عل الله باعد افه حمد من البينة فهللبث، 
اضمد بن ومحمد الحبثي، حن بن الرحمن وتمد جفل، قرية من الحضرس الحبثي 

بنأحمد حوطة فرية من حضارم، ثلاثتهم الحبثي، الرحمن حمد بن وعمر الحبثي، 
ولدوأنه الأبوين، جهة من حر الغلام هذا بأن متقاربة بشهادات وشهدوا نين، 

يعرفونه،حن، بن معيد اسمه! شبام، أعإل من الهاوي فرية ل بحضرموت 
الحدادببتا من وهم بجاوه، مولد الحداد، جعفر بن حسين بن حسن أباه ؤيعرفون 
ميدةأمه! يعرفون وكذلك رق، عليهم جرى ما السادة، من بحضرموت المعروفين 

منالحاوي ثرية ل يزل لر وأنه أيضا، الحداد آل من طه، ن افه عبد ين أحمد بنتر 
أمه،موت يعد شمام إل فتوجه ه،  ١٣٦٢ستة ق الجاعه جاءت حش شيام اعإل 
سعنقد يوم وعمر0 الرياض، ق شاهدوه حين إلا يه يعلموا ول؛ حينثد، من ومحقد 

.١٦٠قاصيا شيخنا كان حيث الرياصر، يمحكمة )١( 



1|ه.ئءز.مارماهدجسس 
الأنموجود عم وله مات، قد أباه وأن نقرسا، متن ت فقد مند وله ثإن، أو متن 

الخيال.حسان بن عيدروس ا'امهت الحاوي، ق يكن 

بنلهاشم الخندي، عمر بن سالر مزت الخبثى زين بن ■من وكي وند 
العزيزوعبد البمية، أهل من الراجحي، العزيز عبد بن ومنصور الحفار، صالح 

أُهمق_• الحبثي حن بن الوحمن مد لرم سدير• أهل من ■محان، بن افّ جد بن 
القرعاوي،اض العيد وخمد الراجحي، العزيز عبد بن ومنصور العهلاس، الله عبد بن 
منالحرب؛،■، راشد بن وعوض همثان، بن الله عبد بن العزيز وهمد عنيزة، أهل من 

الحفري،همدروس بن بن مزت الحثؤ، الله همد بن محمد ورم عفتمإ. أهل 
الحفار.صالح بن وهاشم 

عنقالته تقريبا، ءمرْ من عثر ة الخامالستة ق هو فإذا الغلام حضر ثم 
شثام،من مبوْ بحضرموت الصيعر بدو بأن فأحاب، عليه، بح ومن أمره، كيفية 

الدوامر،من شاع، بن نهال عل ^ا باعه ثم يعرفه، لا بدوي رحل عل وباعوه 
سعتي•بن محمد ض باعه باز ابن والشيح باز، بن العزيز همد الشيح ^، وفهاد؛اعه 

سنقده بإ اليانع معiالبة اشتراه ولن بحريته، حكمتإ الشهادات هده فبموجسا 
حجته.عل فهو منها أفوتما بحجة الدءوى، لهده معارضة باعه لن يكن لر ما الثمن، 

حيدرؤبن الرحمن عبد بن صالح وكابهت باحمران، الله عبد بن عمر ت عليه وأشهدت 
مصليالله، حامدا عميل، بن العزيز همد بن الله همد ر؛هت إل، الفشر له مثبتا قاله 

أخمعن.ال،اعلمحمدوآلهومجحبه م
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الرياضقاصي ا1اوتارث0ت  ١٣٦٧/U/rالتاريخ:  ااوق0(:)آأ(
الذمةبراءة عل الله وحمد الغلام، قضية ل الشيخ حكم حول  اا09هوع:
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ا،1اسب'جاءا
ساسمحساسمحبم

ي_يأقأؤثىأهم
٥٧٨عدد: 

الفاصل:المحب الكرم، الأخ حضرة إل باز بن اف عبد بن العزيز عد من 
آم؛ن.والعمل، القول وله ل اممه أصلح عميل، ين العزيز عيد بن اض عبد الشخ 

وصل، ٦٦٧! ٦! ٩ المؤرخ: الكريم كتابكم وبركاته. اف ورخمة علميكم سلام 
وقدالحمد، لله صحتكم، عن أفاد حيث ومحزنا والتوفيق، الهدى بحبل اشّ وصلكم 

للصواب،موافق حكم اف~ وهو"إنشاء الغلام، قضية ق الحكم صورة عل لءللعنا 
ووفقنانفلركم، الله محدد الدمة، ي؛رئ فيإ الوسع إلا؛ذ.ل وعليكم علينا وليس 
الغلام.هدا عهدة من الدمة براءة عل فه والحمد وائثاعه،آمتن، الحق لمعرفة ؤإياكم 

الوفادةعل عزم محب يا عندي وليس فهمته، الوفادة جهة من إليه أمرتم وما 
نفرنهم.وحشية الطلبة احت،إع مملحة مراعاة أهمها من شتى، لصالح السنة هده 

دينهأنصار من إخواننا وخميع ؤإياكم وجعلني يوصيه، لما ؤإياكم اطه وقفني 
أم؛ن.بعبرة، عل سبيله إل والدعاة 

المشائحوكافة وشيخنا والعيال للوالل. السلام إبلاغ هع لزم، ما هدا 
الحمحاللمهليف، وعبد رامطد لأسيإ والهللبة والأحباب العيال منا كإ والأحباب، 

والسلام.يسلمون، بخر 

)الختم( U١٣٦٧/م/ 
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مروكللغلام الحرية صك حولإعظء ال0وهوعت  سعيدابن محمد الشيخ من 

ريائ'تيومحش
محير

ا<•٠٠ 

س؛!
م

حمعِء

ه
حمحضلاَ

ىِسِأترعلأر
حمظبمَ

مص ح ج 
ًسمّءلأ عئ؟لأ 
محتبمِ-ِ.ِقنحا 



ننق_هقزأا' هخسدتياصتيس|يد ه'لآُ ٣ ٠

ي>أقآؤتيامح
Ti'0:_

تعال.اف حفظه عقيل، بن اممه عبد الكؤمأ الشيح فضيلة حضرة 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 

باز،بن العزيز عبد الثؤخ يبرم اسلمناه للديوان، بعثتم الذي الصلث، قبل من 
العهّد،وئ عليه يجل ولابد معارضته، عن ؛يال.ه لصالث، بماج مبروك الغلام ولكن 

ىميل. تصديق بعد للغلام يسلم إلينا وبعثه ثاق صلث، كتب الرجاء النه، شاء إن 
U محفظكم. واف اض، شاء إن العهد، ول  /U /١٣٦٧

معيدبن محمد محبكم! 

القضية!هذ.ه من يتفاد ومما الغلام، بقضية التعلقة الراسلأت آحر الرمالة وهن.ه 
ليتغرب لا ثيء وهذا ونزاهته، المالكة ل القضاء عدالة من أنموذجا سر أولا؛ 

الملككلام تقدم ومد والإنمانح، العدل، وتحقيق الشريعة وتحكيم التوحيد عل نام بلد 
تحققناإذا وقوته افه ارويحول يقوله! وذلك ؤيقرره، ذلك يؤكد الذي العزيز عيل. 
عليالواحّت، نقوم أننا الثرعية العقوبايت، من دونه ما أو تتلأ يوحب، أمر أي أحل. عن 
وتقل.مونوتهء. افه يحول لائم، لومة افه ق تأحدنا لا كان، من كانتا الناس س أحي. أي 

القضايا١هده مثل ل العزيز■؛محإ؛مح عبيؤ الملك تعامل من أنموذج ذكر في)ا/آها( 
إثباتل المتعة واللريقة الحاكمة إجراءات سر أمثلة س حتا مثالا القضية تعبر ثانيا؛ 

الشرعية.الصكوك 
رثيقا.كان لن الحرية إععلماء الوف،ق لنللث،التعة الالية بيان 'الثا؛ 
علالله حاو حث وورعه، باز ابن الشيخ زهد من حيه صورة القضية هده ن؛ن دا؛عا• 

به،اشتراه الن.ى المال با><ترجاع -بتم ولر عيدا، يظنه كان الل.ى الغلام ءهل.ْ من الفكاك 
معيال.بن محماو الJخ زهل. أيفا ونب؛ن 
لقمةعل الحصول أحل من الرق يدعي من هناك كان الومنن، ذللث، ل أنه بيان ا؛ حام

وأبويهأنه ءناوْ وجوده فترة له يل.كر كان الغلام أن باز ابن الشخ ذكر حيش، العيس، 
الرمق•من 



تت؟تتتءءقسفةأعة
ااوس:صمحزة ١٣٧٤/؛،/YTالتاريخ: 1لوقم:)ما( 

العهددروس عن أحبار / دلك أمساب بيان ْع الحراب تأحير عن الاعثذار ااصوث0عت 
الشيخولأبناء له والدعاء ابنه عل ءلمأتته / اللغة كلية فح وعن بالرياض العلس 

المحبع١^٠٠٥ لمنإس 
'رارءالب-ه ثمنرص البز انحم الدغ ئمن، يازI ينيياءا مءءس؛؛ءضي 

)لآو؛أتءلنأإب ابه اشلان،رلمحه ز؛ 'ْاسمآملتحُاممطيرإ 
>ولأماااأصرص4خبم.كلبُامح0 ر ق ردد ااااا/<مج اظرأ 

 Iأ طِا>!بي ءلنافربممثءأَا؛'ا اَنل ■م'ءآمع ت ااب أُ ص >v ،رنيإأءبتي؛.، ٥١بمبجم،ء
سمِآّارزأمح'ءآزنسسمازءالمحلح لله،لأإالدى امحئ ّث،رمكفىكث؛انيب 

رءرأ'آبحضأ ريمارءإ■تَبر،ني محزملء ثزخشب >ممنء ادرن،طسمريويما دم رف 
تِالثاا'ائزنحنجدر بضذرث؛اجبى ر؛نطمحبم را 

ح،محآءإء(مح,اِ-~مإيْ ا'ي اساءدازل'ا، بمبيء'لحة، ■ ١^،• اريع 
>احنينيس'رر، ِ ١ 

مُامحاقاءأمح-ُعإمءلآلءاتة.ُءمة طورنإءرأتروشمكآ ر؛ا 

مدكمحيب'رأَالءا ؛'''نه'ِنه سمء-مء٠ •1 ؤند ٌ'اناءت-تيإ أِامح-اء '؛بج اِ 
ء٢محب اصثا اثَعرِأ رة ردهك رإ؛ِمحح أ'•ثبمل-ء ُءٍِر ام؟ -راممر؛-مء أدءاء 
ومربمِرثإرإماِءِمحمنء لتاب مي، دب'-المُءاطاضب لدأءمِنئأسم أِ 

مبم، ارلضرالدرإز٢ بضهر،مرسم ايدآم 
أِ؛زرجئء'ضبنِء ر! ب بلن؟ رسء رإلءرد'-ار-، ^٧٢ ؛لظ 

'/لأن؛إ?مربصلآبأ بماآبيابننمسمبمبي رن4امض لهِ،ش؛ِتج ثءس 
ثمبذأغينإ ظ أكخي يءمء َادأمأ -نأ/را ماَ ا ُه إظرثبظمح،صرررْ 

ئَرغضمح'أ تنمنإل 
محنأ؟ان''نحدنحرأداب ر'أ كا ص'اإإآلي؛ح خمتبه خَثان ا رب .ه أرمط ابلدإُجتحءرمومء 

__. ط مُبمداعراز،م مإمح>َ، 
رح



ذج'ؤضايساممذدزتيساستيىز ج£آجقص 
أسنم'طاء

اشآه أق ح بمس
بناض عبد الشيح االكرمأ الأخ حضرة إل افآلباز عبد بن العزيز عبئ من 

نةالق الفقه وإياْ ومنحني والإيإن، العلم من اممه زاده عميل، بن العزيز همد 
آمن.والقرآن، 

/١YY^^: الكريم كتابكم وبركاته. اف ورحمة ئيكم ملام 
لأمرين؛جوابه وتأحر والتوقيق، الهدى بحل اف* وصلكم ى ١  a٣٧/ا/؛ ق؛ وصل 

قيوضع لر أنه الأول الأمر أساب وهومن والثاف الشغل، كثرة يسبب النسيان أحدهما 
يومل إلا لطالعتها أتمغ لر أحرى كتب ل وضع ل للجواب، الحفوفلة الكتب 
والعمل،القول ولكم ل وأصلح الخمح، اممه سامح السامحة، المحب من فالأمل تأرعنه، 
قريب.محمح إنه ولعباده، له والنصح وحشيته بمحبته جيعا قلوبنا وعمر 

أناكإ وعافية، بخثر والأحوال الرحمن همد والشخ والأولاد أنكم أرجو 
الخمحاش أونع وافية، اممه من ونعم وعافية بخير والإخوان والمشاح والأولاد 
•ضن شكرها، 

يل:فيا الكتاب ي إليه أشرتم عا والجواب 
أتهمإلا ءلمت،، فيا تغيثر فيه محر لر حالها، عل المعهد ق الدروس ١~ 

مستمرة،والدروس ورعية، نشاط عندهم والهللبة ، السنة هده ق للمنة كلية فتحوا 
العاقبة.اممه أحسن اش، بحمد 

وعنسر، علاج عليه بقي لقد تركم، صحته حواس بن عل الأخ ٢" 

بازابن الشيخ ولكن (، ١ ) حاشيه ١ ٨ ص ق يه التعرف تقدم العالمي، الرياض معهد أي^ ( ١ ) 
وقتها

والتكلة،قاسم لاين باز، ين اف عبد بن الزيز عبد الشخ صإحة ترجة ل جاء )٢( 
هدهوظاهر افتتاحها، أول فيها درس سإحته أن الجاسر حمد الأستاذ عن نقلا ٧، ٠ صى 

^!؛^٥.تول، وند القضاء، يتول لر باز، ابن الشيخ عند لكنيا لكن )٣( 



ب؛ثميزمحساسمحاذهت_ث1ت 
اه.ثاء إن يتوجه، قريب 

أولسة نة، الهذه باييهد التحق وقد تركم، صحته اض عبد ٣'الابن 
ودنيتكمؤإحوته محعله وأن النافع، العالم ؤيمنحه بملحه، أن افه وأسأل تمهيدي، 

خرا•يه اهتإمكم عن يجزيكم وأن عين(، قرة 
تمجواحد كتاب محوي الحديدة، القريبة ا،لهلبوءاتا من شيئا أعلم لا ~ ٤ 

محيحوهي• القرآن؛ من محور لتا تيمية ين الإسلام محيح وهوضر الأيام هذه 
وعليهوالمعوذتان، والكافرون، والقلم، يغشى، إذا والليل الأعل، ربك امحم 

شيخناوين،كر إبراهيم، بن محمد الشخ شيخنا عند ليالتين مند رأيته مفيدة، حواثي 
نخةأك منه للحكومة أهدى قد ناشره أن 

الأولالمجلد لأن عليه، امحللعتم قد أنكم فالفلاهر حبان! بن صحح محلبع أما 
٠منتن مند حلع قد منه 

شاكر،أحمد طح• المسند، من عشر الثالث، المجالد طح الأيام هدْ انتهى وقل• 
يمنأن افه وأسأل ماكر، أحمد من ورده كتاب عن شيخنا إفادة حسب، بمل ولر 

المفيد.الوجه هدا عل طبعه باكال 

الناغالعلم من السالمين إحواننا وسائر ؤإياكم يزيدنا أن أيضا اممه وأسأل 
قريبا.محمح إنه به، والحمل 

الإخوان،وخواصي الرحمن عبل• والشيخ العيال الملام إ؛لأغ ْع لزم، ما هل"ا 
والإخوةوالنائح الأولاد منا كإ __، jtصالح بن محمد الأمتان لاميإ 

ْإ/ yrحررو: واللام. يتولاكم، واض والءللأب؛خروظفية، 

مجنواستمال -٦١، يتعلق وما التجارة ل يعمل يكنى، وبه الشيخ، أبناء أكر وهو )١( 
لالإنجاز اننلر: ؤيرصاه. محه لما افه وصه للناس، الع وحب، والأربمية الكرم مح،احته 

• ٤٣ص الرحمة، يومحفط ين الرحمن لمد باز، بن العزيز همد الإمام ترحمة 
عليه:وعلق صححه  ١٠تيمية؛ابن الإسلام شيخ تفسير مجموعة ١٠بعنوان: حلع )٢( 

ه.١  ٤٣٧ عام بالهند حلح وقد اكين، شرف الصمد عبن. 



٠٢٠٦ِ-س 

1 KjSisv'ظععقتسل

الإفتاءعضو الوظيس:  ١٣٨١/Y/Uص:  الوق0(:)؛ا(

الإدرةالناحتة 
بانابن الشيح 

منالأمور لعض موصح كتاب إرسال ال0وه9ع■■ 
اشرافالرياض ق الإسلأمة الثقافة لدار والالية 

دار'سم/إح
ابمامح'ئسسز؛مح

كلمي— ب نطا — كب 
ارن الزر محي ااثيءب ت ؛-؛•راق 

منقرثدى هم- ث وادارة 

يمس'جم

اراض
٣٠٤ب؛ •ص 

اسلامةرهأ؛ 

ا النس ءءيِزثَل الِةاهرم^-َبم 
و،ر'كاوهأهنت ورحمة عي-؛؟ الملام 

اراضق الأسلأمة ١^٥٥ لوار واااJة الادارة الناحتة من الأمور لص موضح هذا'َكتاب 

:الاءارى انتم 
مدرسانوها الرحمل وءق اللام ا؛وسف الأخوان من مكونة استشارة لخنة ا،أوّسة لذْ 

وصالحزايد ن افن ومِد والكيات الدية ايعاهد المامة للادارة التاع بارثاض الملي لمد اق 
٠إرإض اكمّ.بمة طالمان دما ادوروع 

ازن اق مسد ن المزز تدد فضيلأ الو-سة ( Jpالمام الشرف اللجنة هده ورأس 
■إرثإض اكمِبمة خرجكلة مفي مصطفى ن رشدي كد ليدرما 

:الآ'سة الصالح ق ويظف للزهادت قالته مع الفروض الآل رأس —  ٠٢٠  ٠٠٠
٤٠ أحدثآلاتالت شاء ان فثه يكون حمث الألأت مع اكجاي_د ورع زازم —  ٠٠٠

الأتومايكالتجليد 
ا-لخ=كوْتة.وامح-وار الدرّ-ية والادواث اأةرحلاسية قرع —  ٤٠ ٠٠٠
^^االوحودتفيمكبةانمرساقآم.صاأآ ا.كتوعة ورعالكتِّطألدلثة —  ٧٠ ٠٠٠

٣٠ سد"وةأصورة وكرها اطاءة؛اكب —  ٠٠٠
تاسيس—  ٢٠ ٠٠٠

مساهمة.محارة اسلامية ت~كك الأسلامتة الثماقة دار - ا 
٠سودأ دالا حمسون الواحد ب- 
٠وقط سمأ،إنء الهسداهمة الأدنى ُءد ا ج
٠لأ''َكرها لأحد — د 

الأسلأمةاكقافة دار ي؛لمح^/٢

•ارمسلضز•



محومحشاكاءالأضالوظيقة:  اصج\دى\لأولح ااوقم:)ها(
الدروسإقامة حول معه تنسق 

٢١١^٥١إل الدعوة محال ق الساعاوة _؛ 
لالرئامة مقر ق للحفور الشخ دعوة ال0وهوعت 

ءالشيخ شكر الرياض/ الكمر الحاْع ق والندوات 

ابم،ابن الك بمس—م 
٠اسمة البمحوث رءاءبةادأراّتأ  ٠٠٠

وآلامشبءءبملد«والاو}ءولآ ؤآلامحا* 

بر/ردماعبابمسملإ'ص اش ءدالخ0>نيتياٌنيبمان  ١٢
ابم سهع؛—٠ ١٤٠٠_ءاوأررس__ة ادمءلءاام سسء

سءءلأدم بمادشم اللصة ليتم( جبطس كيء مامحبما 
jLijIjfcاش أسوة سر  Ul  ء<ه'لصد اكاسالى

مالنرام ضوا0وااحا د الخض يدق ا والخيع الخالم الخي

٠دءو;اتمالرةاواهءة ا مبماوْلرأساور موركم 

وثالخدسمةغسرىتيسررظسقالهماو ي،أء_وامما 
٠١١الدورة اطاكاةانتي ا،تينعم ٠١اوالارشوالدكوة والاثنا•  ة ٥١١

١٢٠١بمالهاس اوءاِ-عاش—ر ض موام انى,ءاِْءراتواك__

اسا'ْلأة ٍمد وّهوزالءضور يالأواصة وة مسمين 
 •U. ى١٣١٦/٦/٢٢الأصناسمافسقليلة ئ ألأ

٠ودكم جبم تبمارتا ضئاك( اسو وسبمآتسسايخماووه 
<«بمرثاى الله ورمة م طفتلأم لوا 

الربمىاسم

 Jدالاهماهارا,؛ااوموتياسهيها•داك۶ة لأ

اختصارا.إثاما تركت الصمون، نفس تحوى لشيخنا باز ابن الشخ من حطابات توجد ( ١ ) 



ساضخساصزتيسلاستيلأز

الأعلالقضاء عفومحلى 1ااوظ}غ0:  ١٣٩٧/٨/١٧للتاJJخ: الرقم:)أا(
لجا!ةاسساس منايمقال كتاة طل ال0وضعت 

الإسلأسالعال؛ لرابتلة العام للامين ؤإرساله للماحد الأعل 

بملتي>حماص
٧٧٣ارم 

االرلخاد 

■؛0- —دع ارض 

هس
ء»ةأسا

محاص

فيلس مدالد التجأ ليلن ائترم الاع حضره إزار .ص 
■؛؛،■رام——سلم الد رص 

لددالمزبمزسجدا ًس 

ؤعد؟؛؛، rjالد ررحن يليكر ّلأم 

لراطنالم1مالأطضراسا ٢٧١، الأمرتاّ،.عااى زا؛غعكيم.هامر،س 
علرارع للماحد الاز لمالس ا لمجلن شدا.'،«عالفا—ب rاالأحر احتسا سزضيلقر 

♦ا؛ء.محمبمب شاصاءرر؛ارث الك اتام ولرا.طغ الخام الاص •عاو الى كءكأ ل مص 

٠و؛رثاتم الد لر*حط  يمرام 

اإرويساسم سهس"

لمنيلالأدا'والدم«رالأِئو لأداراتاب



ِمحامغسادمينبجسأسيبمن قوةبمةأ■ 
أأغ-سسلآءاحءأ س؛ههضثهءا 

الأعلالقفاء سوجش ااوتادث0;  1١٣٩٥اوقمأ)ماا( 
معلمه وعل عليه والثناء جهوده عل الشخ شكر ال0وظوءعت 

والوقتالدروس ق للتشاور الرظمة ,لقر للحضور دعوة 

الرحيّ،المحمن اك ءس—م 
م

دمأرب|مهاوآرص*ام الشخ الكريم حمرناؤخ ؛>،اززالى ه اللمد تمدالُز؛زني من 
٥شه سس هاللورحمة _الملأمءلمكم مولاه الذىبمرءس الصالح للممل لوس ■ ٧١

,ومكاتّه, 

الوهالى الدءوة سبيل فى طيّي جبود س ؛ه تقوّون ■ ١٠ءلى ّم-مثم اّسا 
يندلمومل أهلها عن واس-ءمولاوسهانمو ثإبو\.طوبخملم بمجي-عاتجا 

هفي Gfijsى الذ الوذت هدذا فى لأِبما ا يخزسسأيب—-النافع, لم المّن 
امونواإدارالأمح_رة الله م مدن٩م ض لق. الخمحبم—رمن ءلى ة الماد 

لهساؤط؛باسالهمواقوالهمال ضا م؛هءونااى المتح~لآونوالض—-دون 
الثانمةاسررةلألأ_.س_ساةوساثاسماءاكورة واْواابم أوُاتيم وهدلون 
امن>ضور5ّم ترغب اؤلاء_ة فى الدعوذ' ردن وه وتد الجامع ندوة م أسم 

ا'اكبملأنسل'يوم اد والإرشوالدعوذ واؤ؛تاء الموثاسية >قررئاسّة فى 
ا/هآبجدطةاساٌساورضا'/ا_ةاؤرما، ليوا/0آ لأ/ا

وذالجاب؛ند فى ه'نيا الشاي٢بمون الض وذ لني ١ واختياوع الدُون ّّبءل 
,ملأ^سب لظ ا الوقت  nLؤتحد امحة ذ الأ ثى الدعوة ن مكوة ند او غّوات محا او 

عالجمينية _ولموأتسلح جمأنمى وبارلى ماكم سئ ه اللم انابك
و؛مكاس_سهمحئا؛الله ورحمدة والملأم،؛*١٢ _م سيرءاكوالل——ه 



ء jCمحاشةساّمحمحسسمحبم تئ١جت 
amhjjll ; الدائمةالهيئة رئيس االاولخ:م'/'أ/م*؛أااوقم:)لحا( 

لإسفارذيرااالحائية وشرح نونتة،  ائمح بمخهلوطش: يتعلق مماب عل جواب اكوهوع: 

بنةممحماسّ

.محاص

ارنمإس-
مخ.._كبمبيمه

الرفتاضسم.س.بى...س.سبسسس__س

الوقوع

رنمسيناضل لعزيز ا ^؛^ ٠٨٧١فض1،ةاكيخه الميم خ ١للهبنبماز١نيحضرةالأ نيي|ا العنين محي هن 

m؛ ه معد ور*صةاللهوبمركاتاي جليكم ساد 

ا/خ/ا'أالى 6 الملم يايخم وشغوسورة اى ٤ . /٢ ١ / ٩ م :نمسظبمتمرتمآه/ا 
محيتفعد للم-فارضإ اول ل ايى اهءن ة فه وشرح نبة التو شمح سخهلوطتي على عام اطلا المتضن 

فسىاىألمغطوض ص المحث اى ا/ا/نمفىآ؟/ا/ّآ،أ اا،ضالرئأسةمقم 1ض فضه 
بمطبعممالجزم ط جرا ١ ثم للمراجعة القب هرامة الى حالنبط ا ثم ٠ وتصومصا ق؛يا ان •كية 

٠للطيح صانمن اذا5ا;تا 

٠صوما خير انه واسماب الأجر م ونىاء،دا الشرح؛ءن اهتا«ثمبذين طى بدثم الله 
٠ؤرتاتع م؟لمكمورح»ةالك والملأ 
َه

الرتجزانمأم

رقالsتاءواكءوءو١لأ والأ ألم؛؟ف' الهحوث ارات ل لا 

.٣١٤ص ق محإحته إل الوجه عميل ابن الشيخ حطاب انظر ^١( 



.٠•جءا| 

!؛M٣١١ سصسسممحس،اسبجطد 
.v=؛i<_جء!غتت/ حءلآ'ّ 

ءءءيءاءءج.ءء'ء 

:؛Iلا 
 _Mوأدرء  ٥٠،

الدائمةالهيئة رئس  التاريخ: ااوق0(:)بما(

شرحمحهلوطشت عل للحصول السعى فه بمرح الشيح وجهه ، ■
علو،الحمل محمد مكنة أخارعن فاؤيتو،/ للالتونة وسرح 

اا09ضع؛ردعلاكتا
داودش بن قصيدة 

..

الريم. ■ سمحةمح«اصمحإثتمح 
صصم؟10قاسص; 

ارمحات.

••■■■-■■-••■•■•••الوشوع 

لسيبن ءبواسسسمهمهز ا"ضص >مإاأ؛ر الى باز بن مداس بن اد>ه> سس 

•٠٠ومد وبرمحاتء الك ورحمت سقم السلام 

ولللخمالمم له تئترمن ص ٠ \احا\'ا\ ض اس ب لص اءادأ 
دسالقهخ سلا،، ا كلمبم-اددوسع دمع • داود ام •؛o ^•٠ ضآ خطد'؛ش 'ض 

٠كنايتكم كلى نثكركم اييايييض 

الشىا>داسا داود ابى بن مسد٠ ضأ س سمحن ناءلى تسدأد Jذغيدةم 
ادر___ا،اسمار خيابئم يى  ٠٣دض ارذى اسؤج ءاس؛ى ءى ادص ارءءا اسار 
___،الخذيار؛ذكار ويوازنح اسمح، الأدوار لوئء ١  ٣١وجدنا،تٌم وذل •  ٣٦ٌدُأ 

.(انماشه4 بناسداود ،ىءرءسدأ

ااقرل__ىجمهل سد مكتبأ ئى  ١٨_؛ لى >اء الغوس مج اْا 
بضق كن مكتبته ممير كن V؛_L واذد ذ، ^_؛>1 ئد 'ءض ذي ادء ولأيغد١كم 

مقرئاوببم، ونس ند انها ابنه ا،اد ولد ،ليبما العثور سبإ لم ولئن دضء بل 
ئنئى  ١٥ولد اس، ض السول ٠عوبأ ،_£ ْدا وس 

نميتومل ان ، .^٠١زلخا وت جدوى لمحن ولما ادهاهرّ، ةالكتب، انما٠ء الءئتبات 
•وجودها مكان الى كنها بالبلى اوصبتاهم 

٠ايةم ءلواللام ويرضاه يحبه لما ااج٠بع الله 

انمامالرئيس 
والارشادءؤبمديوه اسبمسالإلخا البحوث ارأث لأل 



amfagll : الأعلالقضاء عضومحلس ١٤ااتاJJخ:٦ا/آُ/؛•  (Y»):(oajIl

مهمموضع ق للتشاور  دإل، للحضور الم دعوه ال0واظوع• 

سأفاؤإأوبّ

ازفوع.

محإمل
•، ورءهعف'اسيرامم سلا م آمس رضاه اللهل٠اسم ؤذقه 

٠لمعلمبمن ا يندع لكونه ذيه معكم لنشاؤر ا أمغب مم ّوُتحؤع ا هن٠ ٠ بهد 
بعد ١٤٠٤^٦/ ٢٤لواشق ا ثنين لا ُ سا البست فى نأ عند الحضور التكرم ذأرجو 
٠الثاْ صلاة 

ل٠ و حيرس— انه والتتوى البر على التعاوتجن واياكبن وجعلنا سعيكم الله ر شك 
* tutمللهكم والعلا 
آَِ

اووالارشسلألأنماْواسمة المحوث ارا0 لأو ؤم 

٠محلِغاخآر 

الساجد((.ورعاية لتعم؛بح لحنة ررتشكيل الخطاب! أسفل عقيل ابن المخ كب '١، 



ءُقةات|محاكغسسمحساسمحاز ءات 
الأعلالقضاء عضومحلى الوهقة:  ااتاودخ:آ'آ/ح/؛»؛ا اأوقم;)اآ(

العملترتب ل للتشاور الحضور وءلدسا الهلائف، ق محاضرات رقامة  الشيحدعوة اكوهوع: 

صمح
..ذم.../رثم 

Mالتاريخ
;ثث:ت

م

بزولإ,ومبذب١١١٤١^ٌّيٌ •نمدالع>مينتجاسبن،از'اى 
هصصبم^ااض 

همد|»ا . , . رإر؟اء رر.»االاه سلأمءل؛ةم 
يخدالآمطاٌصدها لي الاللا؛ف*ن ده" الى  Jil,Jl،0م كلام ض يخض فلا 

رالموا-م,ؤلهو'لأ'ضوماتال>ج اعواسالهض ٠JJ.ناالقةن1ماوسكرا ؤيه ,ع 
يابءدذ' هءم امرئ ض بمنمبمم •، لبمم صهن الله ر؛بممبممالى هم مبمد •0 الى ائ حاجة 

غ،د؛نةارطادكسمس يمه هذاالهماسباذ يى الم1ملإسبما وطلاب اسا• 
رهّمهماسدضدمن الاغواثم وارشاد  ٠٧١ظض|ر,موطراسارئ؛ى 

•.«. الأدرى ااط>مه ش، والأ الماجد انماهماتو|لدواتس ق شص 
ادءاذ--ق ٠٣١ا'ابيتيّ؛ يذوك الهم.ىالهض مبر؛اسة بمينا يأل.ضؤيتمرس 

•ءالءاب،اداضق تربمجاالمل للتشاررس ليلا الماشرة  ٠٠٧١شام يى يعبان  ٢٨
J^uu  ارء،ضبمم، امن داك الهرداص اكالنش اال،را،|كم.ن جعش..

«(هرءه  ٠٧ؤرط)ًقءًصِ 
هم؛ءساكام يساليالا الخلخإؤؤا'والدم، ارامالممؤى لاو 



ءسقاققى1'0
الدائمةالهيتة رص ااوظأخ0: ا/م/ا»؛ا ااتاووخ;الرقم:)١( 

الحصولق عي الواقراح رسائل، ثلاث من مصورة نسخة إرسال لل0وهوع: 
الحائيةداود أي ابن لقصيدة وشرحه القيم ابن لنونتة فاريني الثممح عل 

'لاج

ثانبن مدالاه يمدالُزبمزس إ الشبح الملامه والدا الماص صاأ،ب 
والارثاد،١ند*و، ١لعيهنوالانتاُ الوضماليا٢لادارا-،اوهمو.ش 

ومد؛• • بمرئاء الك يرح•، اللام،لهتم 
ااففًزأتم الطم نحب بمشر ذاكطمحأ العلما٠ طس ُ بمهما د ا،١ مم -؛؛ثم لما قم 

المُسمفا-غ يى l^؛_ جسذ •؛-.م ءا،هطبممكا مص--لآ أعوء4 اطاعم،ض وص غماوجزاُ 
صء;جاؤانحس؛اء؛ءحااّسنم الاوز . راش ثلاث ض تعتوم رم.  ٢٠. ام ض يد 

'بىةرس اش _،،•؛ والثالص رص، مرالا نائم انفهد، ض نهت إ١كا ( المملى امد بمن ماس 
ّطءإم ؛دءا ت دلا ا-دف داتمءال بمعدالله س اولها الض المام المعطو.، وهي داود 
ءه'كاث  ٠٩٣٠^م  ٠٣٠١١ن ١ A ى ذلرض اامامح اتح، ؤذهرالله ذك س اص 
ذموهو،عطون .مغسى سم ،،؛؛_ اا.مم اس نونية ض طول شن ل المارض ئد 

سكءا الّ'شءبما-> ض  ri_، ذكرض مما . اتيى . ثبما م ر،رمد .ط،و؛ي؛ول 
ا'لدطصرأًلببءل  ١١٧٦ثئ مم*رط.الءاب يائي ابى  ٧٠١سه، ض ثمبما المعارض 

•الح الدعرمء"ا ض تمه فى كعالم؛،او.ومو الشانأ 

'لمٌُءلس ساع؛تم'لسم ض ذامج للأط.>ع»لهي1 المموه هز، س ب _.>، والهم 
س'كءة 'اط'ه النيا ا'نمح، •-اد- اص ابن محل، دء-رء المونا دن ارئر،ُص ذمح، هض 

ث ٧٠٣٠٠ودا لا-،ا بمغءبمها ان الله لعل، • الميم ء4ة بم؛ن ومرها المعارض 
٠س>واا لم 

،٠٠٠ ويمءء ألك ورس طهم والص،زم 
ابذم

شلمادال-ممبمزين بما  ٠٧١مد

يىاف بءوسالهما٠ رهءء4الداشه I مضس 



1|ه1نثهادامةءغمحءبماسمح^ن هت_ت|قت 
دءأثآؤ؛تيآهي

باز،بن اف عبد بن العزيز عبد الشخ• العلامة والدنا السإحة، صاحب 
والإرشاد.والدعوة والإفناء العلمية البحوث لإدارات العام الرئيس 

علبيضاء أياد من لسإحتكم فكم ويعد• وبركاته، افه ورحمة علتكم اللام 
اطلعت،وند الحناء، محر اف فجزاكم وتونيعها، العالم كتب بنشر والعالم؛ن العل،اء 

عامبدمشق الرني مهلثعة ل الشعلي جيل محمد بهلبعها قام خضرة محموعة عل 
السالم،،باعتماد الخلم، نجاة الأول؛ رسائل• ثلاث عل تحتوي -، ٠٠١٣٥

ءةياJةوالثاكة؛ الأرجوزة، السفاريني عقيدة متن والثانية• الجدي، أحد بن عثإن 
أولها!التي الحائية المنظومة وهى داود، أي بن بكر أيى 

تفالحا بدعيالث، تولا الهدى واتبع اممه بحبل لثا تم
قالمجموعة هده من  ١٨ص ق ذكر الْلايع أل اف،~ ~وهمكم ذلك، من القصد 

محليينق ، jjالقيم ابن نونية عل معلول نمح له السفاريني محمل• الشخ أن الحاشية 
صفحةق ذكر كا انتهى• مكتتناء ق ررؤيوحد يقول! مهليؤع، غثر وهومحهلوط فخمن، 

سنةمورحا الحانية داود أي عقدة عل شرحا السفالآي محمل• للشيخ أن الحاشية ل ٢ ٦ 
الخ.الدهربدوما، بي مكتية ق ؤيوحد كعادته،، الشاؤح فيه ااأءلنّ_، الشطي! تال ، ١١٧٦

سإحتكمعل وأنمح عليها، للاطلاع الجموعة هن.ْ من مصورة نسخة ؤإليكم 
الدينداود أي ابن عقيدة وثرح النونية، ثممح الشرحين! هلءين عل الحصول ق العي 

يضرأن الله لعل العلم، طلبة ونثرهما؛؛ن وطعها، السفاريي، محمل• الثثخ العلامة ألمهكأ 
ؤيركاتهالله ورحمة عليكم واللام بعد• يعلبعا ب ءمحهلوظن وهما لأسيا بها، 

الأعلالقضاء بمجلس الدائمة رئيس؛^؛4 عميل، بن العزيز عبد بن افه عبد ابنكم• 

الحانيهداود أي ابن قصيدة شمح الثنية الأفكار ولواقح المنية الأنوار *لواح وهوبعنوان• ا ر١ 
البصري.الله عبد الشيخ بتحقيق ه،  ١٤١٥عام طعت، وند اللفية،، الأتار أهل قيدة عل 

١.٣ ٠ ص ل باز ابن الشيخ جواب انثر )٢( 



:أ§تجعبس
الأعلالقضاء عضومحلى الوهقة:  ااتاووخ;ا/ا//ا'؛ل الرقم:)٢(

الحنابلةمتأحرى ء}خن\ت من وعترها والفرؤع والمنتهى الإقناع حواثى ؤلع اقتراح اال09هوع؛ 

■رارأرص

الخيلوزارة 
محلساسالأض

مزبىم.ؤ...^■لأ.,.تميم • ثاريغ الخا:
الثئوعات

بأالمزبمزبنمجاسسسازالعلام الكرماك،خ ساحتوانمنا 
باسوالأمحا*وانممةوالأبد

هاللويم 

٠مهد ٠ ٠ ويمكاته الله ورحمة ملهم الملام 
اللهنجمأى كان كل يى بمنشرشالعلموتونبممبما -، طلية؛JUهءماُءلى فكموسامقمساإو 

واضع١لأهاعوانجي حواس تطمع ان دةؤمكشت'انمإ ط ننس فى ُوان ضراب لجص اص 
ضانوالقّيح مورالهبموس الشيج احال الاه رجممِم المتابلة اء-حاهتل بم١تتأضريى من وغيرهأ 
تحنيناتين المواشي تلك فى لما ؤبمقرهم ! ٠۶١۶ين محي واك-لإأ الخلوص نمد إه، ي النجد 
المسائلوذ5رهعض طه محكل مممالأمحابوصاضقس5لأمموابماحا ا يمحه 

الخوا'شسالمكمعه-ن٠ *ن جملة الأن وح؛بمثاتوجد سماحقم على لابمتمغى معا ، حيىثتاحيرا الص 
٠لرئاسكم التاسمة الخموديق 

طليتبمتن وسمها المواشي بمطمع^ ناميا ان التداٌعم"لأ اماص اتقد لمبمذا 
الشاعر؛ثال التلخاتما من ^٦٩١ ويخشم بمد تطمع لم ميهلوحل لاتؤإل لاتما العلم 

آظ0مباللكتب فان  ٠٠نفرتها ان واحذر الكتب على نط  ١٠■
٠ا والغارممرسماللمأبمرما  اوالناريحرتهيخرسما والماُ ٠ 

واوناشمجهودكم س يهامك تينأ ٠ أسفا بمعدكم ثطرولأ احسن وانتم نيذ، كل وض 
٠كنتم للخيرا،؛نما ومونقم 

،٠11 ١^^١٥ والملأمئممط 

ابنكم
لعضهنءبدالصمهن مداللما 

علميلا ا ٠ ثهٍعجو1رآلغشا ١ لد  ١٥٤٥٣]رصمإ 



داءء؛ءا؛ ،٠ 

الأعلالقفاء عفومحلى ; ١aruliigll ٤ ٠ و/Y/٤ للتاوأٍخ: )٣( الوقم: 
بالشكلالإعجاب إبداء / الإسلامية البحوث محلة من السابع العدد إهداء عل شكر اأ0وت1وعت 

المهلهدا عل السائقة الأعداد ٍلع يعاد أن واقراح ايجلة، يه طعت الذي الحديد 
ِارنا/ء'''هَ,

ادا؟/اتلأ\

سمنيباسسيازاسانماملأواراتابث

اللوم او والارشم، واو والأئ، انمنيت 

٠هع—• ه تهوخ ي الن-ة ووععشكم ندم  ~؛  ٠٠
دالم——د ودغوس - ٥١ا • آ / ١ / ١ رتار،خ م( / T / ١ ٨ Y رنم) ارئر،ام لعتثتا(كم تم 

وثالمس  ٠١٣-ا ن، ت راش ا س نمنمت وك اليموثالأ.زتءت سلة س المائع 
وائام_ةوتنمي؛، اخراجء من نفرى  oilواتا تموابمد — ٠ التعدل والغواتل الLمةواكاويى 

ونموهابميا«بادتاكون اولى وتمحلعا١^^١لض الألوان ااز*ريةرمحود تك ش وخلو، دب»، 
الاخوانما جملت ميإ ا هن لام؛؛- وتد والاخراr الطيع قلنة اجص ٠ نبمال من ،تراساضا L ى يد 

امنالسلة هذ، وال؛ا؛منءاى ، 11افعزاكم (ه العي الشكل بذا الجلة اخراج واستمسوا 
٥١^تحعل ٠^١لاعدار ان،عائ مامنكم ض امح ١لن1مف ممذ٠ ١لمزا٠  لع—دد١٠

سرسا الطلب لأن وا■ما•بما وبم؛ات عجا واعد مكل ض ظايل  ٠٠٣تمج اوابمع.>ض 
مناعتكءبمرْ-م الفارز ،مثاس أمق}\ والعن،ا،ن والمعامن اك5امث وس الملم لبيق ًس 

ينحكمواللام . اء٠ارئمرالجاح وممل الل كم ٠bاالمرمة. العلوم تعميل بمِجمهمض س اولى 
<<ر، 1114 111،. ء عهركاتمد«ااا

—م— ايخك 

ءسلصدالعزمبمن بمن  ٠٧امد 

الأيلىءفوسلىالأنما* 



1ئوإشاثةساسمحساسمحاذ ةىقة'هص 
اممحمارثي ف ج لنس

اكاريح:ه/آ/؛'؛اه

العامالرئيس باز، بن اش عبد بن العزيز عبد الخليل• شيخنا السإحة، صاحب 
اف.وفقه والإرشاد، والدعوْ والإيتاء العلمية البحويث، لإدارايت، 

رقمتالكريم كتابكم تسلمت، فقد وبعدت وبركاته، الله ورحمة عليكم ملام 
محلةمن السابع العدد ومثموعه ه، ١ ٤ ٠ ٤ / ١ / ١ وتاريخت /y/م(، ١٨٧)

الب«حو>ؤث،من حواه مما منه وامتفديت، العدد هذا تصفصت، وقد الإسلامية، البحولث، 

إحراحهحن نفلرى لمت، ؤإنإ المتعددة"كوابقه"، والفوائد والفتاوى العلمية 

الحروف،وتقهي الألوان وتعدد الزخرفة تلكؤ من وخلوه حجمه، ولaلافة وتنسيقه 
تكلفةأجور زيادة من عليها يترتس، ما عدى ونهحوها، الفنون محلأيت، -ها أول ادى 

إمحراجواستحسنوا الإخوان، من حملة معي هذا لاحنل وقد والإخراج، الهلع 
الحزاء.أحن المجلة هذه عل والقائمن افه فجزاكم الحديد، الشكل -هذا الجلة 

نمهلعل السائقة الأعداد هلع يعاد أن ساحتكم عل أقرح الناسبة وبهذه 
وشكلاحجا واحد شكل عل متكاملة محموعق غمج حتى الساع، العدد هذا 

والحامينالدكاترة ومن الحلم، محللبة من مستمر عليها العللمب لأن خراجا، ؤإ 
علينجعهم من أول وساحتكم وغثرهم، المقارن الفقه بحث بتحقيق والمعنتين 

أعالكم؛الجاحل١،.وكلل اض أثابكم الشرعية، العلوم تحصيل 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام 

عميلن اش عبد ابنكم! 
الأملالقضاء عضومحلى 

الأعيادُلح أعيد وأنه افراحه، عل وافق ظقٌ باز ان الشيح أن جهتٌ شيخنا ذكر 
السامة.



ااِحةهصضح«سَا-

سزنيضلالأيلخهمراسلات 

(^\r'Ar/j>\y\A)

علالقراءة ق ثميع كر ل! ثم بلدته، كتاب لحل ى  ١٢٩٨عام عينة ل ولد • ترجت 
ثل،ين الكريم همد بن محمد والشخ عائض، بن اغ همد الشيخ ت مناتنه ومن ^^1، 
لفأدرك المال، عل والشيخ مانع، ين الله عبد والشيح جاسر، بن إبرامم والشيح 

حادالحفغل، جيد القراءة، ممر وكان الأدبية، والفنون اللغؤية والعلوم الشرعية العلوم 
قؤيالم التجارة، يتعامحلى وكان قرأ، ما كل ق محليية مشاركة له نمار والمهم، الذكاء 

الرحنعبد الشيح دروس حضور عن يقطع لا وكان الزارعع،، مع والجوب الثار 
جيدشاعرا وكان الاستحضار، محريع اليدء٠ة، قوي ابواب، حاضر كان العيي. 

ثبيدكإ ليرادها ثبيد والألغازوالمحاورايت،، شغوفا؛الأسجاع المناّبامحت،، ل موله الشعر، 
لالأدباء ؤيعاثر العناء يجالس وطنه j بقي أنيس. وجليس مليم، نديم فهو حلها، 
■٣٥١٣١^عام تعن الهلالعة. عل ؤإدمانه الدروس حضوره مع محالهم وق متجره 
سثرتهفحمديتح لهم، ا رئينمن - ٤٥١٣١^عام وق بعيزة، الحسبة هيثة ح عضوا 

إلعاد . ٠١٣٧٥عام وق تصرفه، وحسن غضبه وبعد باله لسعة إدارما ق وحكمته 
ولازموالقراءة، للعبادة فهمغ التقاعد، عل أحتل ه  ١٣٧٨عام وق الهيتة، ق عضؤيته 
ه،بنفتمريضه وتول للرياءس، افه عبد الشيح ابنه فنقله ومرض، كر حى السجل. 
'.٢١٠)^. ٣٨٢; ١٢ ٨٦^ض،وم،فيهشهرا،إلأنتوفىفى: وأدخله 

ناموقد الاس؛ن، عل صنه نلأتن خلال، زادت ممره، لشيخنا العزيز عبد الشيح رصاتل ( ١ ) 
وقراءمابكتابتها شيخنا ابن حد الأصتاذ قام ثم مذكرة، ق إ؛راءيم الأستاذ ابنه بجمعها 

وندالعاتلة، عن خاصة وأخبار ونوادر وملح ممره أخار عل حوت ونل. شيخنا، عل 
التين.رسمنها انتهيت، 

ق؛أيضا ترحمته وانخلر فى)ا/اا؛(• شيخنا عنه كبها التي الومعة سيرته انغلر )٢( 
٣(.١ ٦ سليم)آ/ وعل،اءآل (، ٢٨٩/ ازخلرين)١ وروضة (، ٤  ٤٧نجد)٣; عياء 



الخرجقاصي ااوظدث0:  ا'/ا'/آ*آ-آاالناوية:  الوق0(:)ا(

ظقءُالعميل العزيز عند بن عقيل الشيح بوفاة تعزية  ااكوثوع: 

َُث"ِ. 

ضحي
مرت<

د ٢٢١١ن'آ س3ء' 
•م-ح'ِفثء- أميا> أ ■ ذئءزن: ا، 

-حمتمءٍا ص؟.مآ حتمي »—بم_،-تج ؛تء ظ َُِثَ' محّ-َجنحمحََ 

^^^ينفةقسمح
^5سو؟

-ِءِعُتتحٌ"تتيا١ُ\ِانح—ب١دمِوت_[روِتىتجمأ'*ث- 
<€امحم>ثلأسصاأ-.-يم ١ ص ئتري 

حََرمحّ> ءآََِآ \دإن تخبم>ثت م_ا َِانم َُمث؟\ 
تض/شابحىحتن4، 

مِمسَنبم'ن ب ف >ِااجمتجزاص و>،تي نم صحن 
هماجَء ضَ<حدح\ساحئمي همم جمن 

حءمحب'مّييم؛ييآئ ٠ •* وزاَمح ت. سييياخ.ت ٠^ 
ق

 H ٠؟ صرُ ءِمح ٢ مءايس؛ويِ?سمد1 ء و،

^^محمئطءص'فتم-مصا:م.ء،



مزاصساسمحملاسلهتبق|ت 

مةمحرمآ*ا"ماه.

اف.حفظه العقيل، العزيز العبد اف عبد الكن، الولد إل العزيز عبد الوالد ْن 
العزيز،العبد عميل بأ-حياك، نعزيلث، بعده! وبركاته، الله ورحمة عليكم سلام 

توجهأثر، معه صار العيد وبعد للحج، توجه أنه وذللئ، الخمح، مصيبة الله جبر 
الأثر،عليه زاد أيام بثلاثة قدومه ويعد الرحمن، عبد وابنه هو وصله للوًلن، 

هال،ما إلا مول، ما فه، إلا شكوى فلا الراحم؛ن، أرحم رحمة إل وانتقل وكويناه، 
أنزل،من يا اللهم الخميع، مصيبة اطه جر راجعون®، إليه ؤإنا طه اءإنا الصابرون! 

لمزدادالكية قلوبنا عل أنزله إد،انام، مع إيانا لتزدادوا ا،لوممح( قلوب، 3، السكينة 
وعقيلكلهم البيت أهل عن العزية وهده لنا، اطه كتب ما إلا يصيبنا لن، أنه إيانا 

ووالده

الرحيم.الرحمن اظه م ؛ابنصها! هدا وأخواته، والدته إل تعزية آءإ؛مح شيخنا كتب، 
ا،كونارأتج،والأخوامحتإ الشفيقة الوالدة جناب، إل العقيل العزيز عيد ين اطه عيد الولد من 

اطهورحمة عليكم اللام القافية. ، ulijLوأمدهن والعافية، المز عليهن اطه أدام 
رحمةاطه رحمه العزيز، العبل. عميل الأخ وفاة بلغنا فقد يعد• أما الدوام• ءإ_، وبركاته 
ودعخواؤلونا، تكدريث، ~واطه~ فلقد الأمار، تحتها من تحرك، جنالتا وأسكنه الأبرار، 

محويحيلة باليد وليس نفعل، وما نفول، ماذا ولكن افه، إلا يعلمه لا ما مصيثته من بنا 
واخلفنامصيبتنا ق اجرنا اللهم راجعون، إليه ؤإنا طه إنا فنهول،• بالمابرين، نتاسى أن 

وأنتمالغابرين، ل عقيه ل وأخلفه علين، ق درجته ورفع له، اطه وغفر منها، خثرا 
الرضاإلا ويعكم يحنا ولا مصييتكم، وجر عزاءكم، وأحن أجركم، اطه فعنلم 

بالصبر،القالوب، ويعمم يلهلف، أن قدر الذي أل، نالحكيم، العزيز قفاه لما والتسليم 
وسأقوممنه، خلفكم افه— —إنشاء بان فأبثروا وأيضا وبقاء، بركة الباقي j، يجعل وأن 

تحتاجونلا أنكم اطه ؤإنثؤّاء وزيادة، به سيقوم أنه تأما!ودا ما بكل وقوته" اطه "يحوله 
يصلحأن اطه ونرجو والصغثر، القاتم؛الكث،ر الوالل. عمر يهلوله افه وعى أحل.، إل 

لأ؛يهأااخليفة ويجعله حنا، نباتا ويتبته فيه، ؤييارك ولاو0، 



جقق1هضاُمحساسمدوص هث!جهت 
اللوالكتاب معلوما، كان ذكرتوا وما الرياض، من وصل الثريف، كتابكم 

عيونه،مباشر خمد أن عقل المرحوم ؤيدكر جوابه، بانتظار نحن وصالكم العقيل مع 
نشوقهحصل ولا حط، لنا مرمل وأنه والديون، المعاش عل موكله وأنه نجح، وأنه 
الصخنة،من صرم حالان ولا حالته عن لا معه، الكلام نتح أمكنا ولا الأن، إل 

ونيتنا، أست، ثم الخيار الله إلا حكيتهم صافح ولا وقدر، محي ما عل لله والحمد 
قومهلمكها ه نفمتمك، لأنه افه، شاء إن حال، كل عل ينتقل إنه حمد عل نغالفل 

والشمس.الحر شدة ق الشاقة الأعال مباشرة عل الحرصى 
محر،ق فهم الطوارفح وخمح وعمومتالثح ؤإحوانلثخ ووالدتك، أهالكؤ أما 

—ضعليه ولا للقرآن، وحاففل وذكي، طيب، الحمد— —ض العقيل الرحمن وعبد 
الخ؛ر،بلوغكم بعد أفكار عندكم يهجر اممه— شاء —إن ولابد قاصر، الحمد— 

لكمالخثرة فيه ما عل بدبركم الله اليمن، روحة عل نجروكم المللث، عل تعرصوما 
واللاممحروسا، ودم لزم، ما هذا، 

أنت،.إلا اف بعد يقوم؛رعايتهم لن أنه أى• ، ١١
حضرةإل الرحيم. الرحمن الله ابم الحطاب؛ -رد.ا والدم ظس شيخنا أجاب وقد )٢( 

ولكانةحافة به اف أئانح زالت، لا العقيل، العزيز عيد النيل: والفاضل الخليل الوالد 
المخبركتابكم وصالنا غقي، بعد؛ أما وبركاته، الله ورحمة عليكم سلام كافة. عنه الأمراء 

اللهمراجعون، إليه ؤإنا ف إنا بقول؛ وقرأته؛ادر>ت، فتحته ما فحال عميل، الأخ بوفاة 
الوايلر،والت، الحوامحنر، تكدوت وافه فلقد منها، خثرا واخلفنا مصستتا ل اجرنا 
حيلةباليد وليس نفعل، وماذا نقول ماذا ولكن حائر، به افه مجا مصته من بتا ووغ 
مصيبتكم،وجثر عزاءكم، وأحسن أجركم، اطه فعفلم بالهابرين، نتأسى أن سوى 
وريعالأمار، تحتها مخ تحركا جنات وأسكنه الأبرار، رحمة ورحمه لعقيل، الله وغفر 

الأحياء،جع وممثر الدنيا حال وهدم الغابرين، ل عقبه ل وحلفه عليين، ل درجته 
ييقيلث،أن افه ونسأل الحكيم، العزيز نمام لما والتسليم الرضا إلا ؤإياكم يعنا ولا 

بره•٢٧ ؤيلحقلئح وكه، للثج يملح وأن لل.يائ،، عزيز ل يفجحلئ، ولا عمرك، ق ؤيهليل 
,٠٠منه حلفا يكون حتى 



؟rrri؟.خاش؛س،ّممحدلاسل وجأةأ 
-ذء،سءذَ_ حءء'ء أه-؛غسنت-غءا،«؛"غ•- 

الإفتاءعضو ااوظوغ0: دون اكاويخ:  أاوق0(:)آ(

فيهاالجاهدين دعم أحل من للأموال عنيزة أهال وجع تنام  ا;ليوم وصف اكولمموع; 

Wmm

■



liSI
ااوظوه0;الناوية؛قم:الو

الأسعاربعض عن أحبار / حسن بن عمر الشيخ: استقالة خر حول تائع: اا0وهوع: 
ارمارم  ٠٥١بم 

ط<r رإلهمحربأ ررbىسمس؛ 

ِ

بء



!٢٢٥٠٥٢ضاصسسمحشلامل /11ً و

بمحاثاؤمحٌ
الولد.إل سالوالو 

عدداض إلا إله لا فهدى، قدر الذي  ٠٥والحمد فسوى، حالق الذي ف، الحمد 
الكلمجوامع أوق من عل  ٠٥١وصل الغافلون، ذكره عن وغفل الذاكرون، ذكره ما 

رعدْتأما وملم، وصحبه آله وعل الحكم، ورفح 
رؤيضانأبو ومن كتابإ، الواجحي ْع نله وتقدم الراح، الكتاب فهذا 

تكلفناوقد جواب، هذا لكل نر ولر الوهاب، عبد ْع نجعله وهذا الثاق، بالأصؤع 
دائرتكمؤإن معهم، وأنتم بالبر الناس أن نرجى لكن الغ، أسباب لعدم كلنا لذلك 

منكمكتاب جايه الصالح مليإن س مرة تحققناه وقد الصحة، عل الشفقة مغلقة، 
لقيما بعض لنا وشرح يخثر، ذكركم فإنه الراجمحي، من والثاف سلامكم، وذكر 

خاؤلرهق الل يدكر محلس منكم حصل ما أنه عل الأسف كثير ولكن وأخاه، هو 
سالما*المستشفى من خرج لعله الله العبد سليمان عل شفقنا ولكن وعيره، الأثل من 

محنوأبدوا الربؤع؛العزيزة، يوم اجتمعوا ، الخزاير بحكية متشغلن الناس 

فماالحرائر ياسمار فرفا قات ( ٢١٨٣٠عام ل الحرائر. بمضيه أي: 
ثوراتعدة وقامت حلويلة، سجن خلال اإّرادري الشعب لها فتصدى وعل-وانا، 

سيديوأولاد والرعاطشة، القادر، عيد الأمير يورة منها: الأستمار، صد منظمة 
توقفتيم ثورة، ( ١٥٠الثورات')عدد نجاور وقد ؤبوعمامة، والحداد، والقران، الشيح، 

منونحليصه الشعب توعية ل سعت الحزائريثن السلمان العلعاء حمعية أست ولما ما. نوعا 
فبدأوالة'يورية، الخرافية دعاة فيه بثها التي العدو محاهدة وبين بنته تحول كانت المي؛ العقائد 
نحت ٢١٩٥٤عام نؤسر أول ل الكبرى التحريرية الثورة وقامت وعيه، ستحيل الثمب 

لالجزائري الشعب أيل حيث ، ٢١٩٦٢عام إل واستمرت الوطني، التحرير جبهة قيادة 
وأصبحمىوالتضحية، البطولة ق دروسا القرني الأستمار ولقنوا حنا، بلاء الثورة هدم 

با1غوقد واليعلولة، الشجاعة ق الأمثال مضرب الحزائري والشعب الجزائرية الثورة 
الثورةواستمرت الشهداء. عداد ق ذقيالهم أن اش نأل الماليون، ونصف ماليونا القتل عدد 
.٢١٩٦٢ه/U/الموافق: ق: حريته الجزائري الشعب امزد حش 



__مذيساضذحواسو وتج3 
يأسإءالمكريون تكلم والدعايات الخطب ويعد غيرهم، عنه يعجز ما الحهود 

والنعمالحمد ؤإبرامم خمإئة، المطؤع والشخ ألف، حالي الأمبمر المت^رعين؛ 
محصيهلا ما حمعوا الكثرة، من غاية لكن دون، والبافن ثلاث،ائة، عل المنصور ومحمد 

المكريونمشا وقد فيد، ؤإلأ وقيد اليم تإما الحاصرين، عل يمشون أربعة الكتاب،، 
فأظهرواوأزعجهمل٤،، الأسواق، حمح فجاب حسإ، عل عرفح^ ابن فيه 
الثلاثاءيوم ومن الربؤع، نبار تال ومثن ،، بيوتسلمن الحريم من محمى لا ما 

اليومدلكي سمى العبارة، بتنؤع مثو منشور فيه عايره كل بالأسواق الناسثر 

(.٣٢٢الموسوعةالعريةالعالة)A/اظرماصيلذكفي: 
ذاك.إذ عنيزة أصر الميم، يز )١( 
سميزامع،وهوداضعنيزةإذذاك.)٢( 
المعوديةالمدرسة هدير اعد موكان العري^، الرحمن عبد بن افه عبد الأستاذ. وهو )٣( 

بعنيزة.الأيتدائية 
أى:حمهم.)٤( 
(،١٦٢١٨رنم)عددها ق العرقج اف عبد الأستاذ مع حوارا عكاظ جريدة أجرت )٥( 

وحرببوحريد ولخميلة ما الأسثلة صمن من وكان ه، ١  ٦٤٣٢! / /١١وتارخت 
قالحزائريثن ْع أجاهد أن ارتمنيمت، دقولهت فأجاب سعركه، من جزء الجزائر تحرير 
مناكرعات بجمع فقمت ل، تسمح لر الظروف ولكن المرسن، صد التحرير حرب 
يوحريدحميلة المرحومة يه قامت الذي الجهادي بالدور كثثرا وتأثرت القصيم، سكان 
جالس،وأك الرجال يفعله لا ما تفعل امرأة هده ت ننسى ق فقالت سبابها، عز ل وهى 

وحثثتوالرجال، النساء من اكرعات بجمع وقمت عنيزة، أهال من جيبا نآحدت 
وقدالسيارة، ل ؤيفعنه أياديس من ذهبهن محرجن النساء فكانت، المع، عل الناس 
سلمتهثم الفأرة، تللث، ق كبثر بلغ وهو ريال، ألف عشرين من أكثر لجمع وقمت 

اه.ايزايريقن® للمجاهدين بابمالها قام الذي ظقئه، النيان، إبراهيم للقاصى 
الاجتعاعيةالهيثة رئيس كان الجواب ق المدكور القاصى سنيان بن إبراهيم ٠لأحظةت 

.١(  ٨٧/ ل)٤ سيخنا ْع مراسلاته اتفلر بعتيزة. 
أى:كلراو؛ة•)٦( 



وعيالأص، من عل نحلف افه عس والدكاين، الدواوين تقفل ، الجزائر، ريوم 
دراستهم.بمحل منهم يأحدون سرن والعهد المدارس 

الطوارق،وحح والكببمر، المغثر ويعافة، طسين الحمد~ —ولله أنتا تفيدكم 
ماعنكم يمعنا أن نرجواممه العادة، فوق المكاتيب نحلف، إلا أشغالتا ولا الحمد، وفه 

ثم•

اينه.ثاء إن واصالكم، أنه لعلمتا نعيده ولا لازم أنه نظن ما فتها ذاكرين الكتب 
ومنعليالث،، يعز ومن والكريدا، أحوك ومحليإن وأهلهم، العيال سلامنا باغ 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام ينهون لديتا 
وجعلواإقالته، قبلوا وقد مستقيل، لمه— ي—افه عمر الشيخ أن بلغنا 

ذلك.صحة عن ندري ولا المهللق، عل الشيخ مكانه 
كيس،مائة فيه الوتر شإل، من مواتر ق محنا جدا، ابراد عندنا كثر 

دون،أو وزان حمس عل الحلف، يزل لر ثوى، دون والربح ، القح وكذللثج 
يوماكرة يعنا حوا، رخيص والعيش بالحملة، ورع وزنة التمر يغيثنا، اض 
أكياسعثرة واحد، وقرش بريال انحيأ سسن، عل محركم جا 

لحمعيوما ستة كل س شعبان س عثر الخامس يكون أن سعود الملك قرر ( )١ 
للجزائر.اكرعايت، 

النكر،عن والنهي بالحروف الأمر هيثات ريس الثخ، أل حن بن عمر الشخ أي•  ٢٢)
صحيحا.يكن لر الحر أن شيخنا وذكر 

سيارات.ق أى؛ )٣( 
الكمأة.أى:)٤( 
المهلر.أثر س النابت الصحراء ق الحب، أيت )٥( 
محمدالشخ لأن ه،  ١٣٧٩و- ٠١٣٧٦بين ما القرة ق وهي مورحة، عر الرسالة هل.ه )٦( 

القرة.هده ل بعنيزة قاصيا كان المطؤع 



دونااوظلغا0:  التاووخ:ا/آ/آا/مه'*اا ااوق0(:)ا(
العزيزعد اللك عل الاعتداء حادثة حول / مكة ق لشيخ ال  أحوأحارص اكوثوع: 

فم|دسمركناص
:ة ٠٣'ل ثه ِ ت,و- ءض 

سأ(ادام'ب'؛(ا^وإثماءاإ0إتلماط 'لمفءفرتضلإ"إك/لإامىس 
ءانَخدءمح،بممح- جبِكوئرربم، •الزماتحمح'محس ءع4ر/ض>ءرشل 

بمءمجرم'ضرِإنض'رئم
صبمتب محبا برم رم،وبمَمحإّ وأهمأو\ محا ررسمح'ل 

٦٠ >ءيىمحِريت؟ َت؛كرى دصلتاط م؛ إأتمصأاض ُس،دءآمم 
يِحيمييع،ب
^يثي،مسَطدمح

در>محسدىسمحدءحاظأارثرً ِص 
جم>ايمدجآرك!عسص6

تيمايومحو/باصو/امحإس
وردبمبياضفااسسطبما

إ'الحلمءَاُعممأ؛:حِمحبماهمّمممضَ(بمإلماةنُءّرارنءرواذآآلهراحن 
دشسسرِطاصبم؛ ئ كغ ^^^حا:اررئخ>ُآطرمماك 

محربويمي(تيماكل،لأضوئلأيئهم،مبنضإ;اا'ئمحمهمرثطظ 
^'برئصطمحَلأم ١٠ذ،"كد؛ح مثلجا'لأيخمحدإ 

باتتاهر'إاهمبثاوُل ةحيعء،يدثسم 'ن./م 
سمطجميتمرمحريس

اررِثرىتمومابمَء طرىمٍامضرإ 
د-َفىَءسمم

رِ>؟زس 
'محض



1|ه1؛أئةهت_ت|ت 
تعالبمنه عنيزة إل التكرمة مكة من الإبم أؤءى أق ٩—ج 

ميديالقام، محرم ساءالْ، تساعده الأيام لازالت من حضرة إل 
ويلوى،شر كل وجنبه التقوى، كلمة الله ألزمه العميل، العزيز عبد الكرم! الوالد 
ت،وى•دما مرادْ وبالغه 

وبركاتهافه ورخمة عليكم بالمقام اللائق والاحترام والتحفي التام اللام بحد 
الدوام.عل 

والخميس~وش وهما بآحوالنا، والإخبار أحوالكم عن السؤال، وموجبه 
جاب•م من تركم 

رأيناما بالسلامة، القرى أم محليينا أننا فيه أمحرتكم كتابا قبله لخضرتكم ندمن، 
الخزاء،أحسن عتا الله حزاكم الصالح، دعاتكم بت، ؛مكروها الباري كرم من 

محلبقا،خمس بيوما أحن من يبت ق ونزلنا الحجة، ذي ٢ الخميس صباح وصلناها 
قالشيخ عل أقرأ وبدست، محلببح، علم كل إلا الشخ ولا الخويا من رأينا ولا 

والحجةمريئة، هنيئة حجة الحمد" ~وفه وحجينا والمسائل، الرسائل محمؤع 
كيدافه ورد بشره، اممه أحهلا التي الحادثة فيه ذكرنا كتابا لكم وقدمنا بالحميس، 

نحورهمالعدوق 

مونحي.زواج ومدحكم صحذكم مرنا وصل الثريمإ ومحلكم 

أحدعل سلمنا لا سغ، ولا درب لنا تبين ما الساعة هده إل وحنا 
ندريولا مرمحن، الواقعة هده بعد الشيوخ وكأن أحد، شفنا ولا أحد واجهنا ولا 

أمرنا.يكون ما 

٩(.٤ )١/ j عاوه1 شيخنا كلام انثلر العزيز. عبد المللث، ءل الاعتداء حاد'ة وهي )٢( 



جو"'ءاياضغمجميسلاتجو 
سرصسى'سيىةك_ْنءةهم 

أحواياناأكثر ؤإذا الثر يوم لكن لما نا، أيبعدما  IJفحملن الفاوى1 أما 
ونالناللشيخ وعمي أنا ورحت خمسة، عبي منهم وصام حرحية، معهم ما الطاوعة 

تسهل.ثورك؟. وش يلفنا، أحد حوّ ولا يالستج معنا الذي الخرحية له؛ 
أسإءالشخ وكتبا حرحية، عنده ما أن وعالمه أتاه حوايانا من صام ما والذي 

واحدمهلوعا؛ ١ ١ ونحن ، فدى لتا وكروا للشيوخ، ببما وراحوا حاصة، الهناوعن 
عنيزةمن وثلاثة بريي.،، من وستة الكمية، من وواحد الذنبؤ، من 

اش~—إنشاء ولابد ومتاj_، وعافية حم ق الحمد— —وفه فنحن وبالحملمة 

ومحبحينكم.سغ كا فناهر 

نورةوالأحواُت،؛ ومحمد، حمد والإخوان الوالدة ملامي لزم، ما هذا 
المانع،اطه وعبد عدى، الالرحمن عبد والثيختي، العلوارف،، وحمح وموصى، ومنمة 
لمون،ؤيطيتن، والخويا الحم لدينا ومن سأل(، من خصوصا الهللبة، وحمح 

عليكم.واللام 

ادجة'*اه'؟اذي  ٢٨

ابنكم؛
اسلالعزيز عيد ^٠ ٠٥١عبد 

أتم،:دأر-لوالا•)١( 
(.٨٧/١تةا.مت،اّ،اؤهمل))٢( 



؛،ا؛،___؛ ٠ ه،ءِتتن 

اإومف0:قامحبىا>ج ١٣٦٦/٨/١٩ااتاJJخ:ااُقم:)أ( 
نجرانلقفاء الشيخ ترشيح حول ال0وهوعت 

َحنَءااا /؛؛منح م- /مإ>|اوناإم 
٠

وز€بتمفذه نمحِ/ سممل/اومم آ أ; 
هتم،مممحبم'

تا/إِل؛زم؛د'؛مرإ لآا 
حمم ا بمء ب؛ممح ا ؛٢ 

إي//:ءبجأ;ا ؤيناضملءر،تيإتا 

أيم رتليمح\\ مح/تيب 
ء



حقتهجمحعس؛ وجأت 
٠١٣٦٦نالرياض٩١شمانأقاهي بمي 

تعال.افه حفظه العقيل، العزيز عبد الكرم؛ الوالد حفرة 
الدوام.عل وبركاته افه ورحمة عليكم سلام 

سليإنالمحب صحبة وهذا بوننه، لزم محا فيه كتاب فباله لكم تقدم بْت دعال
والوالدةجيعا محننا لكم ؤإسعارا تحديدا المستقر، إل الفر أز»ع لما الفائز 

العاتلة.وعموم 

عندهمأنه يزعمون الخرج غثر لحل رثحونا أمم سابقا لكم ذكرنا وند 
فهوالحمد الثسال؛.، هل>ْ من للفكاك الأسباب ةبذلا الخ، وأمم، وأمم أهم، 

رشحواأمم وبلغتا ، العغليم النبأ هدا من اطة قاف، إبراهيم بن محمد الشيح ب\ركاتا 
أحببناسالمون، أننا افه إنشاء ولكن بالرحمة، لما تصريح دون محن غثرنا له 

مددقثلأن ابن ولأ؛ن. وصحتكم، بأحثاركم وأثعرونا لما أكتبوا وأنتم إشعاركم، 
لديكم،من كل عل لما وملم به، شرفونا جهتا مجن لازم لكم بدا ؤإن المحويل، 

•والسلام سلمون، ليفا ومن 

الولدمن 

العميلالعزيز العبد افه عبد 

نجران.لقفاء شيخنا رشح لما وذلالئ، )١( 
ذلالث،و)ا/ااآا(ؤانظرتفصيل )٢( 



مالقيح 4راسلأوااتقيخس

ه(١٣٨٦م-١٣١)ه

لكنتونقا، وقضاء علم بيت ق نشأ حيث ه،  ١٣١٥عام الرياض ق ولد يرجم؛ 
اللطيف،عبد ين اف ءٍد المثاخ: عل الطالب أكمل ثم والده، عل الأول قراءته 
الشيخأحيه حليس ولكن حلعود، ابن اممه وعبد فارس، بن وحمد عتيق، بن وسعد 
زميلالأخيه فكان ائل؛ المله ؤيراجع الدروس له محقر وملازمه، إبراهيم بن محمد 

حلقبه وانتفع الاطلاع، واسع التعليم حن فكان العلم، لعللابج جلس وتلميدا. 
عاموق فامتغ. مرارا للقضاء رمح وفد والتحم' الفرائض مادق ق خصوصا ممر 

منأنئشت، التي والمعاهد له مديرا فاختثر بالرياض العلمي العهد أنشئ ه  ١١٣٧
العلمية،والعاهد للكليات العامة الإدارة هأنثشت،  ١٣٧٥عام وق له، فروعا يعده 
لسإحةنائبا برقيته الوزراء محلس فرار صدر ه ١  ١٣٨ عام وق لها، عاما مديرا فرثع 

سمدينة كل ق ففتح قتام، خثر بما فقام العلمية، والمعاهد الكليات لشؤون الفتي 
العربية،للغة والثانية للشريعة، واحدة لككن؛ الرياض ق وحعل معهدا، المملكة 
قبمم افه فنع العلم، طلاب، س ممرة أفواج والكليان العاهد هده س فتخزج 

الخلق،كريم كان وفد الأءءال٠• ؤإدارة والإرشاد والوعثل والتيريس القضاء محال 
دينلقضاء الأمور ولاة لدى ؤيتوسهل والمسكن، الشر عل محو عهلوفا، لما 

والدايناتالمبايعات لضبهل مكتبا بيته ص جعل وقد المحتاحن، وحاجات المدينن 

قيزل ول! لائم. لومة اممه ق محاق لا الحق ق صداعا ولكن الناس، بن والإفرارات 
وحزنالمكر، بمرض - ٠١٣٨٦)/٠ v/ قأ الرياض ق توق حتى وخدمته علمه 

ا.•آه،إيقهل لفقده. الناس 

النا>ينوروضة (، ٥٥٣)م نجد وعبياء (، ٤٨٢)٣; والخم التدأ ق: ترجتم انظر 
)ا/مام(ّ



أبالثيحمناشخساسيفتيإورايآو 

ه:؛أدصلأء؛ئلء

عنزةقاصي ااوظوث0؛ ١٣٧١:؛/"؟/yjMقم:الو
ذلك'عل وتشجعه الشيخ يقوم:،ا التي >الآءءأل السرور الخوهوج؛ 

النواباعدة مأجل من العهد ول مراجعة حول 

(T

كألآةأص

المداددىاالاس

رم-

■ايادع 
لكم،ات

أء

٠
,ل

إ,ي 



مخساسميفتيإيراصماوامخك_.،هف

بم>آثآؤمحهم
بناش عبد الثسخت الفاصل، الأخ حضرة إل إبرامم بن اللهليف عبد من 

مسيئا،موفقا والرشاد وبالتوفيق مؤيدا الربانية بالعناية لازال، عميل، بن العزيز عبد 

وبركاته.اش ورحمة عليكم السلام آمتن• 
منتضمنه ما ومحرق ٢ / YUالمؤرخ! الكريم كتايلث، تاإقست، فقد وبعد! 

اللازمة،الأمور ق معهم وبحثكم بلدكم أعيان جع من به قمتم وما صحتكم 
يلزم.ما فيها وتيسكم نصيحة وكتبكم الساجد، حميع ق ونواب نغلرا وتعيينكم 

وعلعليكم واجب هو مما كله هذا السوق، ق الدرس ترتيبكم أيضا وكدللث، 
لرإذا العالم طاو_ا لأن المهإيتح، ، •jLJيقوم أن إحواننا من واحد لكل وتود أمثالكم، 

والداي.التوفيق لكم افه ونسأل، هدا قليل، يه فالني يقم؛دلك، 
،للتوايج بمساعدة الله— —حفظه العهد ول مراححة من إليه أشرتم ومجا 

الخصوص.-يدا الشح مع بحثنا فرصة حمل إذا الله، إنشاء متعين أمر هدا 
وكافةعدى الالرحمن همد والشح الوالد عل اللام ومنا لزم، ما هدا 
افه،عبد والأخ اممه، عبد والابن وأولادْ محمد السيخ فضيلة منا كإ الإحوان، 

اممهورحمة عليكم والسلام يسالمون، العهد أمانيه وكافة ، الالكv وعبد 
١٣٧١؛/r/وبركاته. 

التحية.عاْلر حديكم المبارك خمد أحيكم من 

١راتب، لم بجري بأن )١( 
'٤٣١ص ل شيخا ْع ومراملاته الملك عبد الشيح ترحمة انئلر ( ٢ ) 

بالرياض.المعهدالعلمي، أتم،! )٣( 



اهخإبراهيمّآل بن ميلاللطيف الثيح من !ع1ت

عشزةقامحى الوهمة:  ١٣٧٥اا/؟/ا1تاووخ: قم:)٢(الو 

مكةتعجلة بمالشم عيتن تا  اإيراهم ين محمد الم راق، الملك، حلل حول اا0وهوع■ 

سو£ولإ
داصاتالماس ااءاُن الإدارة 

مارق
اثارُخ..ااا..لأ.اهه.ةد

.- الرفرع 



؟؛!,؟٠٧٣ضاسساسفتيإبوصالس ; أ
1هص_س_كهزء.-__^^-.حمحء1_ 1غدخلءا1ءهِ 

بمأقآاؤثفيٌ
\\إم0سص:

الله.ملمه عقيل، ين الد4 عبد الكرم، الفاصل حصرة 
وعافية.يخر تكونوا أن أرجواممه وبركاته• اش ورحمة عليكم السلام 
وهنوصلا، v/٧ الأمحر! وكتابلث، ، ٧٥ه/آ"/المؤرخ; السابق كتابك 

متعجالةق نكم تعالشيخ هن طب الملك، هوأن سائقا لكم ذكرتا ما حموص 
لناعقيل ابن الشيخ لأن يمكن لا هذا بأن الشيخ وأجابه ، الرئاسة من بهللب، مكة 

علوالبقاء العجلة عل.م للش، أرى والن.ي ، وتعيرهم الللئ، ووافق لأزم، فيه 
المألةؤحالتلث،إلأنص،

علبن لمحمد شمر ابن سلمها فقد الكتّبا، قيمة حصوصى ومن 

ذكرتم•كا 
المشايخمن لديكم ومن الرحمن همد الشيخ عل وسلامي لزم، ما هذا 
محففلكم.وافه افه، عبد والأخ الثخ فضيلة منا ولكم والإخوان، 

إبراهيمبن اللهليم، عيد محكم' 

كتبايخاينءقيل:أم،:¥ا/¥/ه^ا

الئسمخ.ال حسن بن اش عبد اوثسح رئيسهات ْن يطلب ولكن )١( 
ارظئ.من تعدر أي; )٢( 
اللطيف.عيد الشيح عند وهولكتب )٣( 
محده.لكتب أيضا وهو )٤( 





٣٣٩

جهئممثه•حيوي نيئآو ين عبداممه القيح ،راملأت 

(٠١٤١٧^١٣٢٩).

علالأول دروسه وتلقى وهوصغثر، والده تول تميم، بتي حوطة ل ولد ترجم: 
حفظالثثرى، محمد بن العزيز وعبد بنإبراهيم، الملك عبد منهم؛ المشايخ، من عدد 

الشيحقاصدا قْلر إل سافر والنون، الكتب من الكشر وحفنل صغثر، وهو القرآن 
بنمحمد الشح لازم عودته وبعد تن، ثلاث فلازمه ه،  ١٣٥٥عام مانع ابن محمد 

للموعفلمكة إل للدهاب العلمإء من ثلة صمن سيخه اختاره ثم منة، مده إبراهيم 
الستةهذه من الحجة ذي منتصف وق . ٥١٣٥٩عام مكة إل فتوجه والتيريس، 

الشخابنه وبمحبته ليحج مكة إل قهلر حاكم الثال قاسم بن افه عبد الشخ قدم 
فوقعوالفتيا، للقضاء يصلح برجل معها يبعث، أن العزيز عبد المللمثا من فعللبا حمد، 

أمانةوتقلد فاقر ماع، ابن الشخ من بإيعاز محمود ابن الشخ عل اختيارهما 
وهووالزاهة، العدل بتعحري قضائه ق اشتهر وقد ه، فيتها/آا/ههما القضاء 

أنحاءق ورعايتها المساجد ببناء عني ةْلر، ق الشرعي القضاء مؤسس بحق يعن؛ر 
اللافعانمن كان القصاند. من الكشر ومحففل والشعر بالأدب ويح له وكان البلاد، 

والبيعالشرك ومحاربة الإسلام راية ريح سبيل ق وقلمه بلسانه المجاهدين 
الإسلاميةالشؤون وزارة حمعتها والكتب، الرسائل من كثثرا ألف والمنكرات. 
لهوكان حهلبه، عل محتوي قرص ومعها محليات، ثان ق قهلر بدولة والأوقاف، 

وحزن.، ٠١ ٤١٧/ه/YAق! قهلر ق تول الإعلام. وسائل ل ملموس نشامحل 
جهنلقعكشرة. بلدان ل الغائب صلاة عاليه وصل لفقده، الماس 

محموعةومقدمة (، ١٩٠)*ا/ المانلرين وروضة (، ١ ٢ ٠ أ/ عل،اءنجد) ق؛ اننلرترحمته 
أسماه!ترخمته ق كتابا ختار ناجي ماف عمر الشتخ له أقرئ وقد (٠ ٩ / ر١ وخهلبه رسائله 

محموداّزيدآل بن عبداف قهلر: علامة ترخمة الودودل انحفة 



3دبن،حمودبن هبداس الثيغ من 

الكببعض تونيع عن أحار ال09هوعت 
الرياضقاصي ااوظوق0: 

محئبطمح؟ت/؛ّرهمأمني هط'صبم'اإ ِب 

ظفونم/ّئُهإررسثأو'را؛لحو؛ 
ظمحيإاه ٌنآم،الرلرز-ضصحيإرواسمال'دنح'أ 7ا 

ئضرصهإن/كسلامح،إسا 

ؤردح؛؛' ز*م مم الأرئلأهمنحُ خمن\مإؤينئ رم^إمح' ربر؛مصخ 

ضطسولجاوؤ'؛مض-س
ًإتج(ضوأذءي 

^^^اايأ/لمثرُتحب مإءنارأإط' بمم 
'^■٣

إص



1ح'كق| >،الثيغساسمحمحدبجصدقةأ؛ج§'1ت 
الوظبمة: الرقم:

معحيهده^،سر*إ الاسءغ  حارا/  اللطفعد محمد،ن الشخ فاة  قالتعزية ناع: اك9ه9عت 

خضظ7محز>
هيضام 

 C,.

"؟؟م
ىماس ا  ٢



آؤبيآ؛ؤثي أق ئنم 
الثهعيد النيل الفاصل فضيلة حضرة إل محمود ال نيد بن اض عبد من 

العمسواخ عليه وأسدل والإيإن، باليلم تحال اف اعره عميل، آل العزيز همد بن 
آمين.والخذلان، الشم موجبات همه وصرف والإحسان، 
وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

أحوالاجعلها الكرام، أحوالكم عن الفحص مع السلام إبلاغ الخهل موجبا 
تورة.موالعافية وبالعم مرورة 

اللعليمح،الخaلار٣ا من تضمنه ما وفهم، الثريفه، كتابكم وصول مزق فد 
أمرفهذا حالا، عن منلث، الصادر والسؤال لل، الحبة من إليه أمرت ما حصوصا 

تزيد،يوم كل ق لله محبتنا لازالت، ؛ذللث،، بإعلامناالسنة أصمن، وقد هدنا، معقول 
المزيد•يوم ل بالاجتكاع الزلفمح، جزاءها وجعل 

قدمحيكم، مفقودة وهي محدنا توجد كسب، ق حاجة إليلث، أن محب، يا ثذكر 
ولويلزم، بعأ متعدون نحن الفردان، و'نرح واكغ المريع ْللبمم؛ مما عينتا 

حال.كل عل الفضل وللث، وأمثالك،، للث، تحصيلها ق وسعنا لثذلما سنا تكن لر 
مملثوعاتمن لأنه أيدا؛ ثيء منه محيتا فليس ، الفردان مرح أما 
الشيخيد عل اممه- شاء -إن بالسرعة إليلث، فيصل والمتع، المرؤع وأما القميبي، 

عودة.بن الله عبد 

أحل.انتظار ق الأن ونحن الاريح، حال إل إلينا حطلن، وصول تأحر وقد 
معه.الكتب، نرسل القهليفا إل جهتنا من يتوجه 

يونسبن منصور الشح ت تأليف، ا،لفردارت،اا، ثمح ز الشافيان الشفا امع كتارآ،ت وهو 
ه ١٣٤٣عام الممسي حن بن الرحمن عبد الشيح المحن نفقة عل ؤلح الهوق، 
بممر.لفية اليالْلبعة 



ذة'هتإثةسامخساسنيهبجسود 
_ذءيءدي=سء_ |وم—دءوس_عت_ 

أحنالشخ، آل اللطيف عبد ين محمد الفاصل الشخ بوفاة أ-محرتنا أحي، 
تلقاهأن افه نسأل الحناء، عظتم فقده ق الحميع عل وأسدى العزاء، مه لكم اف 

جنته.فح يسكنه وأن برحمته، 
حهلكوصول حال لأنه هذا، من أبط حهل منا يأتيلث، أن ولابد لزم، ما هذا 

ازديادق افه- -بحمد وتحن الحواب، يهل من أتمكن فلم الألر، بعض معي وأنا إئ 
الألر.بقية زوال افه ثاء إن وتتوفر عافية، 

الاعتناءاطه شاء إن أرجوك للمساح، مكاتيس، محب، يا يصلك لزم، ما هدا 
اذ.|اارحكافه وعل ، رمود بن سعود مح. الالمحب عل لنا سلم إلهم. يلمها 

لهسالمتا وند يسلم، ثاق آل فاسم بن اممه عبد الأمهر عندنا من عدد، غهر والإخوان 
محررهمع الإخوان ءناJنا من جوابه، يأتيكم أن ولابد البياض، تسويد بعد كتابكم 
واللام.بالإسلام، محفظكم واه السلام، يبلغكم مطلق بن صالح بن محمد محبكم 

١٣٦٧ا*ا/ب/

A ل: جوابه صدر عقيل: ابن الشيح كتب  /A /١٣٦٧

٣(.١ ٨ / y ق) شيخنا ْع، ومرامملاته ترحمته انفلر 



ميىاثحساسبجنيدبجصد
|1.سصذءهتء|

ءءثء

 ،r_أممذ،

الوظأث0:قامىءنيزه ١٣٦٧التاريخ: الرقم:)٢( 
اكنعكتاب من والثان؛ الأول الجلد إهداء / الشيخ تحام طمة مشاعر إبداء اكوهوع: 

أل

ُخ٠  ١٠٠اا،لإا1تسءبمثر 
المددإيزمن'ارتم ل —

تمحي؛؛مح
محضلآالآ محدء اذ يد م ى' بدام« ما 

نحي\مح»ت—تكادمد!اامحي\م\د\ و،لأاضُ.مV ارحامٌق؟ 
ثدم نذ بم\يك ند م تء د U مئ ُ ت حي ك آ١ 

لصْبم ُامش ُاذددا>  ٠٧١١٢كااكتآف\دنوا> 

تآنمت-،ان\ ُة ذؤ التالف ذاتئاَ ض ُ دٌالتاث ءت *.٥^١ ة نوام 
اتمي,بميماممتيْ\ِذهيبمثئث

ضتيتجاظصي.ئ\اهمعادناجا>ُدىىذرم—
ءمحم>محمانسمام

ُارا-_ممُدذم-ومرم>؛- ١١٧بدن، ماذاانناب-تلء ١^١ ،ضيز 
محلآو:ثمحثممو

وئ_لأطتيبفرمحنح\اتمث
لئا١bذv\v  Vءزاان؛>اق نني اقز ءالملأ.V ,'جئ لهذادم.ر ر ض 

>بدم م م بماداصتاس 
ةاَذقِسمحلأدمن,ْ-رةذنوآه نوء,ءفالمذا'بامدءُذذىادض\'ض 

نمذجصءحرءث٠١١ ذ سِننمت اشرنا.ضرمحآُ 
ماايمؤآسبم ذادذf هوندم  ١١٥م ئ اثر٧^١ يبماي—u  6١٥ ذت\ ١؛• غ ٧ 

مجرث/ضمحمح
■'مءر ;تضسملإمجْ 



ت|'هث؛ثظضامخساسمحذدبجسود هِذة'قم 
بم-

عقل،بن اف مد الشيخ اض؛ ل ايحب فضيلة محمود ك نيد بن اش عبد من 
عيذ0.

يلتاكافُ أدنعّا ترك، اش~ ~بحمد أحوالنا بركاته. و اممه ورحمة عليكم النلأم 
منالقواد لك يكنه بإ لتعريف الكتاب هذا إليك بعثت وفد عبادته. وحسن نعمه شكر 

بنعل الشيخ فضيالة جديد من طبعه الذي اكغ كتاب صحبته وأرسلت والوداد، الخفاء 
لكونهالثالث انتaلار ق ونحن والثاق، الأول عل الأن منه تحملنا وفد الثاق، افه عبد 
منمحليات ثلاثة ل صار لأنه الكتاب يتم ويه وصوله عنلء ومنرسله الهلع تحت باقيا 
ضايائل ٌن ودق جو لما الشامل الشرح بمثابة له هم، ، حافلة بحاشية موشى أجل 
تحييوالتضليل، بالخهل له المخالف وترمي الحق؛الا،ليل، المفيد، الأير الفقه 

منله يهلهر بإ بعدها بجزم ثم فيرقها والاستدلال، التحرير بدقة مقرونة الذام، أقوال 
ابنوالعلامة الإسلام شخ أقوال من به احتفلت، ما حسنا زادها وقد الأقوال، صحيح 

غرصهإلأل بكلامهإ، وتهلمس ذكرهما إل ترنوا الناس نفوس أصبحت، الذين القيم، 
التحريرهنأا بتحرير فصارت محاباة، ولا ، حيفغثر من به يمك،ان ثم يمكيانه الحق 

؛،.لطريق، أقرب من الحق إل تأق لأتبما المغني، عل تفوق الحيثر العلامة وتلميلم.، 
كبمن غثره مراجعة وعن عنه تغني فهي واكحقيثا، اكدفخا من الغني نه يستحر ما 

الحلالمعرفة عل للأستدلأل والأثار السنن مراجعة عن أيضا وتغني الكثترة، المذامج 
والبيانوالإحسان الحسن س عليه اشتمل ما وصفح ل اّتقمسن، ومهإ والحرام، 
حشالناظر له يمر ما فيه وتجد إليلث،، رى وهاهوقد كالعيان، الخثر ليي فإنه والإتقان 

ؤإفوالإخوان، المناخ كافة السلام إبلاغ مع لزم، ما هذا لأخره؟. أوله ترك كم يقول؛ 
قطرقاصي فكاشأنسيطداكم؛الإّلأمرى. 

الشيح،آل اش عيد ين سليإن للشيخ أنيا الكتاب" عل مكتوب هو —كإ والفلاهر ( ١ ) 
.٣٥١ص ق شيخنا جواب اظر )٢( 



أأ'إصسهلء^_riH ظهحيردندبن بن عيداس القيخ من 

الرياضقاصي ال9ظوثةت  ١٣٦٧و/ U"؟/ ااتاوأٍخت الوقم:)مأ(
صحتهعل الشيح طمأتة / اكغ كتاب من ألخاصة التسحة إهداء ال0وثوعت 

٦ءها1 
بما

٠٣*

مح/'سبنمج^خ"لجرمنلا 
ءشلجأم/لمخمنيس' ةرسضت 

لإع؟'محهامة 

^بررك؛للإمح''بم'لمايج 
ض؛بمسم'ؤمئ

^^م//لإبمن
َممءلإ/.برلإإ؛مح 

ثبمجمتمئسمر،ثءي" ج ينء'هه/صيرثيج 



مىاضخساسمحنيدتيسود

آؤيمآلدثى محي بمي 
العزيزعبد بن اف عبد الشح افت ق الحب إل محمود آل زيد بن اف عبد من 

مواخعليه وأسدى ورضاه، ربه طاعة إل ووئقه وهداه، تعال اض حفظه عميل، بن 
آمين.عطاه، وجزيل فقاله 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 
اللهجعل الكرام، أحوالكم عن السؤال مع اللام، إ؛لأغ الخط وموجب 

تورة.موالعافية وبالعم مرورة أحوالكم 
اللهليفج،-حهلا؛كم من نقمته ما وفهمتا الثريفا، كتابكم وصول محرق وقد 
مرحبان أولا عرفناك المبينة، الكتسؤ طل._ا من سابقا إليه أمرُت، ما حصوصا 
وهوالقغ، وكتاب الفرؤع هوكتاب عندنا والوجود عندنا، موجودا ليس الفردارت، 

حرصاعندنا التي النسخة الأن لكم أرسلتا ولكن ندور، إلا عندنا موجودا ليس 
عودة،بن الله عبد محّتا يد عل تصلكم الخمع لازمكم، بقضاء القيام عل 

بوصولها.تعرفونا أنكم اممه ماء إن الرجاء 
ونحنفه، الحمد زال، ند أنه نبشركم عنه إليكم أمرنا ك الذي الأل؛ 

عافية.ق اممه- -بحمد 

العان؛نمن ؤإياك اطه جعلني البارك، الشهر هدا بدخول منيكم أخي، يا بعده 
والسعادة.بالغفرة فيه والفاتزين العبادة حن عل فيه 

لازم.من يبدولكم بإ الامتنان ْع لزم، ما هدا 
،قاسم بن اطه عبد اكخ عندنا ومن والإخوان، المشايخ كافة سلامنا 

لمون،يالخمع ، الري الرمن عبد بن الله وعبد معللق، بن صالح بن ومحمل. 

(.١٢٧)آ/ ق لشيخنا ورمالته ترحته انفلر ءُلر• ديوحاكم ا  ١١
محمدالمشاح؛ عل العلم وتلقى القرآن، حفظ. الشثري، الرحمن عبد ين اطه عيد الشخ )٢( 



^خساستيذياونيسود

واللام.محفظكم، والباري 
حررفي:بمأر.ضانط؟أما)الختم(

وهداوالأوراق، اكهلائع ق التشقيق بعض الأول ايجلد ق نحدون ربا أض، 
وهدامعدوما، أكثرها صار حتى بطحه الساعي حزاتة ق حمل ند فيه التلف 

أصالحها.من الكتاب 

الإسلام.عيد ؤإدرالث الصيام شهر باّتكال نهنيكم يعدْت 

الشنقيهلي،الأس ومحمد الثثري، حسب أبو العزيز وهمد الشيخ، آل إبرامم بن 
بجامعةالعربية واللغة الثريعة بكلية التحق وغثرهم. محمود، آل نيد ين الذ وهمد 
الجمعةمحافنلة ق العلمي العهد ل مدرمعا تعبن فيها. ومج ٌُّود بن ممد الإمام 

عملثم والموولن. الثاخ من العديد يديه عل دمج الرياض، ل ثم ست؛ن، مدة 
فاعلةالجال عاوا ق أعإله وكان الوطي. الحرس ق الدتة للشؤون عاما مديرا 

ؤإنثّاءوالدرس؛ن والحطثاء والأئمة الدعاة ياحتيار يتعلق فيا ٠لاهرة ؤإمهاماته 
أهبومن الوطي. الحرس ق لبنيا متثارا عمل والإفتاءؤ والإرشاد والتوهمة احي الم

محالق والتخهمان الحفانل حرج الذي الكريم القرآن تحفينل معهد إنشاء فيه أعاله 
محلوكان الأرحام. صالة ق عجبا والسخاء، بالكرم يتمع كان القرآنية. امحت، الدرام

ونصح.ومثابرة ؤإحلاصى محة من همه يعرفونه لما البلاد هذه نادة من والتقدير الثقة 
ع؛١ ; ٢٧يومالح٠عة: تول 



ت11قجءح4ودنيئين ين مبداس الثيخ ءس |ققق|1
اسالقفائة ال9هق0:ءضوافة )٤( 

عقودأحكام رمحمالة! حول / الطيبة ومشاعر0 عباراته عل الشيح شكر اأ0وظوعت 

قأمحأ>ك
والستونالقرمة انحاكم وثامة 

٢٣٢ب _ص الدية 

ادُلم

•••• الواثق؛

اتءءسال،د,الآس
٠الد«وءءكامم ورح|م طمم سادم 

٠ص ما٥٠ وحمن ثصه هؤ وأ\م  ٠٧١أئءث1 وء١مبم ؟عحء تكون آهمتجرآث  ٧٠١٠٠
اوءم|وءيلي ماتهم اتل انمال ثضضسكعمحائنيم ا وصممت مم كان.ّا١ احتلمت ودته« 

اليدمحي •حمتا مالت لا مٍمءأ مى المع• وت٠٠تت٠ّمش تممما ا،دمّى امبم*ءبمواد*بانميءبمام 
•انمميد م الزم جراما د تشه 

ثمبممة•ن و التامن ^٥٠ ٠٢١٤٢١•سما اكادرء•اوالم 'محوصالر-*ام آ"ر'ء*اأى 
LfJاسيتآ •حءثآ->بدال وادشم-ادءححالأطيخنيا ءوادرا'حروربما ُأظمرتلاا الدمن 

ءتءسساىأملعالأصابوا'ل ردصء«*ثفت، ه وأسما ؤمتاعا حء>امقامحآ •ن امحن *لم وءدء١ءم٠ حش 
ىادرإلهم ٠ تال ودم ^٠ ٠٧١مش مح١ر٣ما والدال الهدى  ٠٠٠٤٠١٣وتمال لرثا مش  ٠٠٧١محثبمم 

إمحءنيسءو'م اش يختلي الشق اثرم كل  ١٠اف المبمم مداد ءداءة١لشقوأانماد 
٠ ٠٠٣بمدد 

اايمحياكصءالهامواّبامممتل وارلآ-ا• اوهمرساس• بمي اص 
سمصحسةاتءواشاسموس س اسم؛لأن وبيلة وانمحءمحمحا انملاح الأ،كارءش معاربد-ميمالأ« 

■أرءّء محي  ٠٧١شمم١٠ 
أحتاس؛^Uu_؛ يخمئ؟يخالخممراسأامح1ااض نما الها ثئ، اما*دمح اشاك ٠ هف دان 

٠ذم السمي آهل الا'سوآقاسارنم 
واجرء0ءءمساءت-القءنر"اهم ؛٠١^ ربسانمألمالأصوالهئبالآدبض ُاض 

؟التقدصاءكا ا-ظءع لأم ؤدا ١٣١٣٠س حتجةداهني-ا اسمربماحانُمانينني ه>-ال 
والانمماتأ>غ-ءعانملمهتءمبمالصيبر١^١٠^ 3س؛و\ تشاطا آ>ثهءبم نحا المع•ٍد واللأي الم،او 

٠يمءص اللع  ٠٠٦٥ؤدسلأم-ءلهم ٠ ٠ النمسممديىانىموآي 

ئص:ةفمح

>محئأ



ذة"فصتةهظإشاضخساسبنتيدتيصد ا3ئة
الرياضقاضى ااوظأث0:  A١٣٦٧/ااتاJJخ:٨/  ااوقم:)ا(

،كتلإرسال استعداده إدل.اء عل شكره / محمود اين تأر من الشم انزعام ال0و0وعت 

>ص. ٌَ 

بم>محالثيص

بناف عبد الشيخ ١^٢: الأخ جناب إل عميل بن العزيز عبد بن اممه عبد من 
وعمله.عالم4 ق وبارك أحله، ق اض فح محمود، زيدآل 

الدوام.عل وبركاته افه ورحمة عليكم ملام 

نعإئه،ومواخ بلائه حسن عل هو إلا إله لا الذي اطه إليكم فاحمد يعد• أما 
U٦٧/ / ١ ٦ المؤرخ! الكرم كتابكم وص.لني وبعد أنيياته، حاتم عل مسلما مصليا 

 vذللث،،عل فه الحمل. أحوالكم، واستقامة صحتكم ومرق نقمته، مجا عل واءللعت
سلمت،الكاتسث، من بهليه وما اطه، شقاكم الأثر، ببعض تألمكم ماءق أنه عل 

جواب؛حضها.ؤإليكم لأربا-أا، 
قاطه— —إنشاء وهو فيكم، الأمل هذا الكتب، لإرسال استعدادكم وذكرتم 

الحالبلسان ومعنى، حنا العالم لنشر الناءين من ؤإياكم اطه جحلنا موازينكم، 
والأعال.الياُت، وأحن والمال، 

وأولادك،ثاق، آل قاسم بن اض عبد والأمثر لمثج، نفسلامنا أقرء لزم، ما هدا 
والمشايخالأولاد لاJيتا ومن الهللثة، والإخوان مهللق، بن صالح بن محمد والأخ 

اللام،وهويمروكم سلامكم، وبالغناه رثوي، بن سعود الشبح وكدللث، والإخوان 
A واللام. بالإسلام، محفظكم وافه  /A /٦٧

.٣٤٠انذلرْلص 



اء;ء5ءب—-٠^٠-هءوم " "

٤٣٠١^:إشاكحسلاسبجزدلأص 
|ل;ا،سنمذء،غ?ء^٥،؛* ا1>ءه-._ اغهءئتخل،1 

Y):(qSj11 )/،ااوظأغ0:قاصبىصة ١٣٧٤ااأاولخ:لإا/ا
ثانرآل عل قطر حاكم طعه الذي وحاشيته اكغ كتاب إهداء عل شكر اكوقوع; 

•^٢^٠محخءنِ،ن؛ ب'مترق ية 
ءخاظجآ؛مه'رجءب<

يمأدار،لأمسممسمضمر'محبميمصلمى 
يطمبضِ'>ءث

م،محببمصجنيم،بجمظنمم 

زمحًآ أ'؛قثحَشءم ■



SHIاشاثخساسبنتدمحس>د

دحاثاؤمحٌرا،
وحالْ.ف الحمد 

تعال.وعونه بمنه قطر، إل ه،  ١٣٧٤رمضان ١ ٢ I ق عنيزة من 

الشيحفضيلة اله1 ق ومحبه أحيه إل عميل بن العزيز عبد بن افه عبد من 
ولكائةحائة، به العناية لازالت، محمود، آل نيد بن اش عبد قْلر• تاصى الوقور، 

الأسواءين،كائة.

وبركاته.اممه ورحمة عليكم سلام 
وآلهمحمد سا عل مسلما مصليا م، إلا إله لا الالى افه إليلث، فأحمي بعد: أنا 
وأعادناومتكم، مئا الله تقبل العفليم، وافلومم الكريم الشهر تيدا وأهنيكم وصحبه، 

والحمل.والقصد القول لصالح وتوفيق ومعادة صحة ق لأمثاله ؤإياكم 
وامتقامةصحتكم من أقائم بإ ومزق ، م الكن مثزفكم وصلتي ؤإنه 
الصالحاُتج.تتم ينعمته الن.ي فه الحمل. أحوالكم، 

نلممن المتقولة الحافلة الممغ؛حاشيته كتاب من والثاق الأول الحزء ومرسلكم 
الفاضلIالشخ نفقته عل حلأياو من طبعه الزى !؛^؛،،، ife:افه بد بن ماليان الشخ 

اطهوحزاك طبعه، ق نفقته وتمل عمله، اطه شكر قطر، حاكم ثاق ال اطه همد بن عل 
ونعرفحإليها، حاجة صادفتا فقد يارماله، أحيلث، ،ع المعروف صنيعلاح عل حيرا 
ايادمحكم.اول هل.ه مت، وليإحوانكم، صمن ق انتا نوعاأم بالفضل لكم 

غيره؛عنه يخي ولا غيره، عن يخي بوصفه تفضلتم كإ الكتاب أذ والحقيقة 
والتجليل.الورق حن من الصفة هل0 عل طبعه ق ثم معروفة، مزايا من تضمنه لما 

محماوبن لخالل١ ئال، آل عل الشيح محيرة ق الدال الحل كتاب• من نقلتها الرسالة هن.ْ ( ١ ) 
.٣٦٦ص ثاق، عل،آل بن غانم بن 

.انذلرjْ،ص٤٤٣)٢( 



إعةق!ته^١^^٠^٣ ه1وتة'ق 
محانايدله وق عليهم، للحجة وقيام الشرعي العالم لهللبة تسهيل الحروف، ووصوح 

عاليهيستغرب، فلا العالم، نثر ق ورغبته ص الشيح نية حن عل ، jjjما وتوقيفه 
ومنتيسلامي تبلغه أرجوك المحنى، حزاء الله جزاهم قياله، من أسرته عل ولا 
اكجارةهازه أن والحقيقة والقبول، يالتوفيق له اللص أدعو ؤإل الكريم، الشهر تهذا 

يذهبثيء ق أموالهم الماس أنفق إذا المخلوقة، والمفقة الدحر المال وهدا الرابحة، 
مامت،'راذا الحديث،؛ ق يدحل الذي العلم نثر ق عئ الشخ ذل؛"موا ؤيفمحل، 

بعده.من ضاطعبه مها! كر ثلأاث،اا من إلا عمله ^ ٥١آدم ابن 
أنوأرجو ممنون، فالحب جهتنا من لازم من لكم بدا ؤإن لزم، ما هذا 

حماأحيكم س لكم هو كإ دعائكم، صالح من تنونا ولا عنا، كنكم تقفر لا 
وبركاته.الله ورخمة عليكم واللام المفضلة، المواسم ذه هق 

عنيزةقاصي 

هريرةأن عن (، ١  ٦٣)١ لم مأحرجه 



جضتةإشاثغساسممحدمحسمج ِ 1ئج'قت 
محيزةقاصي الوظيثة:  ١٣٧٦ااتاJرخ; الوك<<:)م(

الحرام®اطه يئن، حم أحكام ل الإسلام لأيسر محمود؛ ابن شيم  حولرمحالةاال0وضعت 

فّآساؤمحاض
بناض عبد الشيخ ١^٠٢: الأخ جناب إل عميل بن العزيز همد بن اض همد من 

محمود.آل زيد 

وبركاته.افه ورحمة عليكم سلام 
نظرىو؛، و،لا ، الإسلام* ايسر الثمينة! رسالتكم وصكي فقد ويعد! 

وهدالحاج، يفعله وما وأعإله الحج مناسك عل مشتملا كاملا منسكا ظننتها عليها 
وجزالةعباراته بسلاسة الاعرا؛، وْع معدودة، بأشياء محموص وجدته تأمله 

أنومع الحإه؛ر، فيه حالفتم الشيخ حضرة يا أنكم إلا معانيه، ووضوح كاياته 
عليهتحملوا ولر للمخالف، العير مهدتم أنكم لكم أحب فكنتإ حلافية، المسألة 

عدةق وقعدة فومة معها لهم وكان الإخوان، بحض استنكرها الش الحملة هذه 
علواكهيل الحمح، إلا تحدكم ما أنه وتجزم الظن، بكم نحن ونحن محالى، 

تشحولأحل هدْ، من ألهلم، رعباراا.ت، جعلتموها أنكم لكم أحب لكن اللم؛ن، 
الإخماعمحالفة عل يتجامر لر ش العير ومهدتم وتلبه، وا،لوافق ايخالف، أذن له 

الدال.وئ وافه والوداد، الحبة من لكم محيي ما ص، هدا أوالحإهبمر. 

(٦٥)Y/ق انهنرها ايرامءا. اطه ست، مآ أحكام ل الإسلام لأيسر رسالة؛ أي 
ههال)ا/£هآ(.شيخناجه* كلام ونقدم ظقه، وحمله، رسائله مجمؤع من 



حفظأجل من القرعاوى الشح مماب الكر صاْ ل لحل عنيزة، ل ولد ترجث؛ 
ثميديه، عل القرآن حفظ حيث والده، بدروس التحق القرعاوي سافر و،لأ القرآن، 
أيضاتمثاقنه ومن سن، يان لازمه حنث العدى العلامة بحلقات التحق 

مشاعنهعل القراءة ق واجتهد حد الهلهمع. العزيز عبد بن ومحمد القوثي، الرحمن عد 
عاممب النون• من كثرا وحففل كيرا، الاستفادة عل وحرص الكبار، وزملاته 
عقيقي،الرزاق عبد فيهات مشانحه من فكان التوحيد؛الطائم،، يدار والتحق -، ٠١٣٦٥

نحرجالفقه، زملاءه درس حيث الدار، ق نشاط له وكان الخليفي، الصالح اممه وعبد 
قاصياعين الكرمة. بمكة اللنة وكلية الشريعة يكلتة التحق ثم ه،  ٠١٣٧ عام الدار من 
هترفع١٣٨٧عام ل . ٠١٣٧٤عام الجاهدين وفوات الثالثة المتعجلة لحكمة ال 

محكمةق قاصيا ونقل رغ  ٠١٣٩١عام أول وق ئف، ١١٥١١الكيرى؛للمحكمة ا رئي
التمزلحكمة ا رئيرغ ه ١ ٤ ٠ * عام وق الغربية، للمتهلقة الشرعية الأحكام ممييز 

٠. ١٤١٧عام تقاعد ثم سنة، إل له مدد ثم الفلا٠ي، عمله مجدة تمت، أن إل الذكورة 
والجمعالثقافية واللجنة العلكاء، كبار هيئة محلى منهات كثرة، هيثات ق عضوا كان 

التاجالإملأس الفقهي والجمع الإسلامي، العام لرابطة التاسن الإسلامي الفقهي 
،Jإلملوفاته،١٣٧٢ظ، من الكي دنسفيا>م وقد الإسلامي. دظ٠ةالؤتمر 

الأ-حكاماا،عمدة 'ن/ح العلام ُلتيسير أشهرها• من مطبوعة، كثيرة وله 
بتاتول والتعليم بالعلم حافلة حياة ويعد قرونآأ' ثانية حلال نجد وررعناء 

YU / ا.ح١١الحرام. السجد ق عليه وصل الكرمة، اه؛نكة  ٤٢٣ا/ ١

للعلأونةالأعلام وذيل ٨(، ١ / )١ نجد علعاء ت كتائب، مقدمة ق حالي ابنه بقلم ترحته انظر '١( 
x\yo/r)



ثسسع
الخرجقاصي : a_9ll ١٣٦٥/١٠/٦التاJlءخ:الوقم:)ا( 

لعنيزةالرقيه إلحال حول / متفرقة أحبار ال0وذ1وعت 

آ

،' :يذة ■؛تي'خسط .. ب.سر-ؤماضأسمنًا 

-\ئءب 

:جuصجماي لإكاق،انيادمضين 
لبماسإ
إسمبشذكانمحهيممحسج 

^صخفاكمعمأ

سة>لأمحهّ
بمطجظلإ؛ل^^ئسنلملأصرب 

محب0افراء



|v،7jrمح،شةمدسبجسسمسم :ءء■! 1أ
.،-_■_،ااءّءِظءءل؛ءا|«؟ءص اص^-_-_■؛_ 

:c_9ll :SJjM قم:الو 

عدىالالرحمن  عبدالشيخ دروس عن أحبار ع:  تابال0وه9ع: 

الإومحإالم؛ثخمهيلأّبمازبياآبإطامحنجزئمح«لج 
بم/تىرب|هّ

ُج\حؤرؤيؤ
سّءلمس

ضلألأذم؛صممفؤؤ،ب
اجَكونيئطم

سم،ُ^^محو محبمءاخلإ.وآ( 

-ّ اس؛س ء-ابمامحؤ'ءإجم0 ' إ



عناثخساستيسامحضاسطم

دسماقاوىآي
العقيل،العزيز عبد بن اممه عبد الفاصل! الشخ الأخ الكرم، الأكرم حمرة 

T_(.مولأْ، حفظه 

صحتكم،عن السؤال »ع الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 
-بداتبنتكم ذلك،. عل طه الحمد الوجوه، كافة من تحبون كإ الحمد~ ~ض صحتنا 

العالمصالح عل ة عييات ،تين أاحنابكم وعل علينا عائدا الله جعله عيد، الالعيد 
وكرمه.بمنه والحمل، 

عنأنبأنا حيث، ومزنا معلوم، لدينا وماذكرُت،كان الشريف،وصل، حعلكم 
منصبكممتصب، من لحنابكم لأبد كان حيث، ومزنا ذللث،، عل اف حمدنا صحتكم، 

لهممن مححلكم وأن عليه، يعينكم أن الله إل نثتتهل ، وهوانه أهله ولحسن لقربه هذا 
تبيعونبنالحج ناؤين أنكم كان إذا جنابكم فنكلم، الكتب،، ؤلريج من أجران،آمين• 

مدكورورقة الحمل ْع تحدون نحن• تحج اال4~ "إنشاء والغلاهر الحج، أيام بمكة 
فيهيذكر فلم آحره وأما الإنصاف،، مقدمة ق المذكورة الأصحاُب، كتب، أمإء فيها 
المتف،.ذكر ما حمح وهذا اصهللاحايتخ، نيادة وإن،ا الكتجإ، من شيئا 

برقيةعندنا جعلوا نازل. فإنه الشكر عدا ما قيامها، يا الأسعار طرفنا! أحبار 
سيم<بن أقراش ومحلها مسنداها، أول الرياض وخابرت ، وريوها 

عندأصغر، الأمحرات، أن إلا كالأولأتؤ، الأبيار من الماء نحرج مكاين جابوا 
أنلم وذكر الحإعة، جع والأمثر وحده، بالوادي صيما وابن وحده، قيح ابن 

الخرج.قضاء ل وهوتعيينه )١( 
ذكرل ( ٤٣٥)؛/والعرفان، ص أؤل تذكرة j عبيد بن إبراعيم الشخ نال )٢( 

شقراء،ق أحرى ومحلة لامالكي، محلت عنيزة ل أنشئ ٠وذها -! ٠١٣٦٥حواديثج 
السليل®.ق ورابعة الأفلاج، ل أحرى ومحلة 

جعلتءالرقية قيه؛ ذكر مما لشيخنا، حطابا شيخنا والد عميل بن الزير عبد الشخ كب )٣( 
٠تشكرارأ للملك وسحبوا ا الخاعة  ١٣يرحو ، حماد ومديرها سف، ين بقراش 



حئؤُبمه'م ساسنيسامضاسم ' ق
الماءنحرج ارتواري لعنيرة سيوري بأيه تصدا الخارج سكان من عنيزة أهل من إنسانا 

منكميشاركه يي ارالذي للجإص! الأمر وقال استخراج، دون من الأرض قعر من 
كلمنهم حلة وأحاب، ييال، ١ ٠ ٠ مائة الهم وجعلوا نحاري®، يكون لأجل 

الأفاا*لخمسة سهم حمسّين ^^٠ ١٠قال. النعم، حسن منهم يحسيه، 
الضحى:التحرير. وخصر الرام، بلؤخ عهدت؛ ما عل المح: انمروست 

يقرأالإخوان من وكل الح، ْع به ابتدووا المنتهى، بثرح عمومية القراءة جعلوا 
ومححلونيقشونه نية وعندهم البخاري، العصر: بعد الزاد، نرح النلهر: يوم. 

الغرب،بعد النحو ق الألفية أبيات العقائد. كتتب من تكون أما والفلاهر غثرْ، 
نزلتفإنبما الألفية جهة من إلا عهدت، الذي رغبتهم عل والإخوان الزاد، ومتن 

سابقا.وقتها ق الزاد وجعل الونت، هل.ا ق لحعلها وهوالا.اءي آخرها، عن رغبتهم 
ورقةل وجاب جدا، عليه ل ملم ل: قائل القاصي ليإن الاطه وعبد 

منهومستنثط ، بركت،، الحور ل فان سحروا، ١١هفأ:أنس حديث فيها مكتوب 
كلام١١قلت،: كلأمه؟اا، هدا نفلن *من وقال: الحديث، أمقل وجاعلهن أحكام، حملة 

له*،وجازن الشح عل عرصتهن ؤإف أنا، كلامي ُهن.ا وقال: الرحمن*، عبد الشح 
أمكنكمإن لكن معه، الفوائد هده ؤيرسل حهل، لخنابكم يكتب، يريلل أنه ويدكر 

تل.حرون.فلا حهله إليكم يمل أن قبل له تكتبون 
المودةمن لكم نجد مما أنه افه يعلم لكن فائدة، دون من الكلام عليكم وأطلنا 

محسبا.سمح إنه مشاهدتكم، محرمنا لا الله بجتابكم، الاجتعلع إل الشوق ومن 
ؤيالمون،طسن والإخوان الشح لديتا من يلزم، بكا نتشرف لرم، ما هدا 

١٣٦٥شوال ٦ واللام. عليكم، يعز من سلامنا وبلغوا والأعإم، لكم ومنا 
البسامالصالح الرحمن همد بن الله - همل محكم: 

البرك.قاضي الحميد، بن،شان الل4 عبد الثؤخ أي؛ )١( 
اام)همحا(.اوخارى)هارَاا(،ومأحرجه )٢( 



خ،مح-س|
قامحىعشزةااوظوها0ت  ١٣٧٥ا/U/• ااواررٍخ:الوقم!)٢( 

الحنابلة«ررطبقات كتاب; حول / ادحدرات<ا ر)كشف كتاب; حول معلومات اكوهوع; 

-ئمحرم 

ّاارر 'وثل ارحآك مةزي'ردّأّأ 
.ِمساردممال ا م ا/مرا '  ز

•ر-ِم إ دارمحم همئ\ 
امرإم'محزملسمِام'لرت ا م ضضرَن'لأيند بث نئرث 

رز-'محرلط؛لإاض
^سرصساسبنمبمأ>مصدبم;ضّ؛ِسا 

ذَانرلتملظا اص-£ مي'ص،' ر النه ر'دز/ءاآاا  VNVرلمُ نرايرمز' 
اُللأ.ما■جطززمحِبمنه'دن »>نليو(ارةباع>ا ٠ -همسمو 

£ثمل زصء ِنم'خكبطن( ب' ٠ نر، جإنا ندثنت ت| ُرءِتامحمدا م ٠ • من' 
تجمح،اثمرم،مح .اط'ربزب ءاارر'نمال' هنااشأ

•ءءهبم%مت خبمامحرا ا ز■ 
ُبمءم* بفنُم'م/،نلز'ري"زء-آلمثر/إذءض~ا'ع'دبلء مارر صرمرن-إ 

مما.ء.مربمرر♦٠ ارنغأمِتمبنمِِثلامم 
(نحمنرَانءإرءإن^^١^؟كندأ/ هلذادضّنتء ٠ رممم'متِيبك 

أِنإ'محمبجلأغءهادِ تيمحُاضازاسمبامبمامتي راص 
٠'ِ'لضإثمنامسثمض'امر'ر زتا

ل,ُ'ببلمين؛تميثإهماممد ُد خز' ى 'ا زمت'ِءًلنايمج ممحم ث؛ر~مز V . ر
ولإصط6'> نمر م لهما ض- مإسمذ ُم همن' رمل نا محر ا ر'ِِبمٌء ئ لدر ١ ض حتى 

ضثُالنغ م. ا'ا م رامبمره م زانا نرنا'دار>مي ماا ك  و
َنحفهمإ اح زم ملندمنمز'ضز' المنن الهاءزي ِنمزتحخببى يما 

٠و ام'مممانا ^٧١ ٠ ي 
ُ'رءملنلإي ِ'لخ راب ما'ِدمِ'ر دارادَ تحث تجئ رم 

I»حَمري- دبلَ'نمنبسم احإمح ^إأ 
_ا^^أقٍ



إء ٣٦١لوأ م اسط عبئالرحض بن عبداتام السيخ ض ثُلأح م
ن________ ،،ضحتمءلاص 

دحأسآؤءىٌ
الوقر.عميل آل العزيز عبد بن اف عبد الفاصل الشخ المكرم الأكرم حفرة 
والحمدوعتا الأحوال، بأحن أرجوأنكم وبركاته' الله ورحمة علميكم اللام 

الحمية،أحوالكم من علمناه لما وسررنا الكريم، بكتابكم يرفنا ركم. يإ يش 
منهووصلت هلع، فقد المخدرات كثف حموص من للجمح. الأنس الله أكمل 

الحرمق التي وهي جدا غلطها قليل أنه ويظهر جيلمة، أنيقة طباعة الأول؛ النسخة 
المولود!الحلوق الدمثقي ُم البعل أحمد بن افه عبد بن الرحمن عبد ومؤلفها• الكي، 

الحلوق،محطو إل نمه غلطا أصح وحدا ١،  ١٣٨ألفه: ١، ١  ٩٢وانوق: ١ ١ ١ ٠ 
غبمرها،يرد لر التي النسخة حده ه نفعل فآثرق ماح ين محمد الشخ تكرم وفد 

لأماحا، معي أشرككم أحِح فايدة علميها كتبا قد أنه ووجدت محرا، الله جزاه 
وهيمانع، ابن الشيخ والفالدة؛خْل كاملا، توضيحا الكتابخ هدا مراح توضح 
الشيحمنهم! العلم، أهل من حماعة شرحه قد المختصرات: ]أحمر بنصها: هكذا 

الدليل،شارح التغلبي القادر عبد الشخ تلميد الحلوق؛ افه عبد بن الرحمن عبلُ 
بنالوهاب، عبد الشبح ومنهم: الريثري، عميل بن الله عبد بن أحمل. الشيح ومنهم: 

مننخة عل مكتوبا وجدته هكذا جامع. بن عثإن الشيح ومنهم: فثروز، بن محمد 
حلم،بن افه عبد الشخ الئراح عدد والذي؛؛ن المسف، بخط المختصرات أحصر 

ماح.ابن -حهل. من نقلته النص حذا ظممه[. الكويتي، 
الأنوارطلعة شرح ~ الله ~إنشاء لكم نرمل قريا 

عقيل.بن افه عبد الشيخ عنيرة، قامي ءفضيلة ت عاليه وكتب لشيخنا، أرمنله وقد 
A\rvo/A/^A  الأنوار((،طلعة غدران محيا عن الأسار »ردع اممأب: ومحوان

شرحوهو الحرام، بالمسجد والدرس الأستاذ المثاط، محمد حسن الشخ تآليمات 
الإمامبن إبرامم بن اف لمد الختار؛( الني آثار علم ل الأنوار ارطلعة لفلومةت 
عامالشرح تأليف تم الحديث. مصطلح ق العراقي ألفية فتها احتصر العلوي، 

بمصر.اليوصمية باكلبعان ه ١  ٥٣٧ عام الرابعة العلبحة وطع ه،  ١٣٤٨



عالبسام ايرحض س سداممربن القيخ من مص ؛ ٢٦قهآ 
فيها، حمتد لأبن الحناهة طيقات من نسخة نصيف محمد الشح عند وجدنا 

منالهملة التراجم هده وكل أيدينا،  ٧٧التداولة المخ هذه من مهملات كثيرة تراجم 
إلأشوقا فا والأيام، اللمال عليهم وعفت الزمن ذكرهم طوي الذي تجد عل،اء 

نخةمن اسنخها قد نصيف والشخ آثارهم، عل والوقوف أحبارهم عل الاطلاع 
النسخةعل استدراكاُت، يعفى ماع ابن الشخ فضيلة وعند المصنف،، يخمل الدهلوي 

وعلعليكم، واللام الفائدة. به لتعم إحراجه تعال افه ير الكتاب،، جوهر نمى لا 
واللام.بجففلكم، والباري والأحوال، والوالل. الرحمن عبد شيخنا فضيلة 

•ا/U/٠٧المام. العبدالرحمن عبداف 

)جدة(،عالر ه(  ١٣٩٢ه— ١٣ ٠٢)نصيف محمد ابن عمر بن حين بن محمي. اكح )١( 
يالكتس،،وأولع عمر، جد0 نرباْ صغر، وهو والدم مامت، ، ١٦٠ولد عصره، ل وصدرها 

الردود،ل وكتب، منها، كثثر نثر عل وأعان ملقية، كتبا ونشر عفليمة، مكتبة فجمع 
بيتهكان والفقهية. والتارعنية الأدبية العلوم مصادر إل وبمدي للياحشن، مرجعا وكان 

غايةؤيكرمهم ؛زيارمم، يفرح البلاد، محتلم، من القادم؛ن والفضلاء العلهاء ملتقى 
يرونهمما كتاب، بمدر يكاد لا الخديثح، حلو الأخلاق، ل المثل مضري، وكان الإكرام، 

حافلةمكتبة وحالف، معارفه، ويعص العامة الكتثايت، إل وأهداها نخا منه اشترى إلا 
•؛ةئإق؛ه.بجدة. ودفن ه،  ١٣٩٢عام يالطائفج متثفيا تول والطبوءااتج. ؛الخ8لوطااتج 

وآثاره،.حياته نصيف،ت ءمحمل. كتاي،ت ل ترجته انظر 
بنالنه عبد بن محمد الث.خ لمؤلفه الخناباjة٠، صراتح عل الوابلة ،رالسمم، الكتاب،؛ اسم )٢( 

ءل؛قاُتحعل به ذيل ه،  ١٢٩٥عام ؛الطائف والنول ه، ١  ٢٣٦عام بعنيزة الولود حيد، 
إل٧ه ٥ ١ سنة وفياُتج ل رجسثإ ابن وقفر حيث من ه،  ٥٩٧سنة المتول رجب، ابن 

خمسةحلال، الحنابلة لعلعاء ترحمة  ٨٤٣فحوى؛ ه، ١ ٢ ٩ ٥ عام حميد ابن وفاة نرب 
ابنالعزيز عبد الشيخ كتب نم عللته، عل أولا الكتاب فر تقريبا، قرن ونصف، قرون 

يطلك،ه،  ١٤١٠عام كتابا العثيم،ن ماليعان بن الرحمن وعيد نيد أبو بكر للشيخ؛ن• باز 
نحوىجل.يدة، بحلة الكتاب وحرج قيام، خر ؛دللئ، فقاما الكتاب، تحقيق منهيا 

بكرالشيخين؛ مقدمة انظر الصواب. فيه ك، جانفي،ا الولقط عل وتت؛يها'تإ اّتااأراكارتج 
والأّتدراكادته،اللاحظاُت، تلكا محمل وبيان للكتاب، العثيمين الرحمن وعبد زيد أبو 

الرسالة.بموسسة ه ١ ٤ ١ ٦ عام المحققة بهلبعته الكتاب ظع وقد 



ح|قت|؛محاشحسواسمحساسماسم |||||ت 
الإفطءعضو ااوظوغ0:  ١٣٧٨آ*/اّ/ااداولخ: قم:)٣(الو 

الرحمنعيد والده كثها الش عنزة تاريم عن ايحتصرة لنية  إرسالؤللب اا0وثوع: 

دَلمحأوٌُ
•• ارق؛ ١محقةاعمتهاكؤدى 

ساإمحاث
1صءات'دكآب 

اًِرام'محاٌيلمل• -بمضبمادي'مرذم'
ءي:ئيمكس,بماس

تِ'ص'رنازم'م>محهملا ََُلحمةُاسة 
ينبِ'بران رُُسم ٠ رى م ر ءص ئ يرِتا نننِدصء' '/حغ رب

UU u^jjj  )مِمحاِبمحشمررد'ِ ل' حشُن2درئنمخم
غمحِني ر'نضر ا ء

إ>ربنخ{ُ و<بن:ن' ر ما مرْمحل ورن ءأب ١ ِ . ال:ا

مسمسمانملي
'حُ



؛أإجِي غ'ؤ اسا4د مدالرحاس بن القيخس؛س من ح ؤ"ؤ م لإتآ* 
ينح

الحرم.عميل، العزيزآل عبد بن اف عبد الأخ؛ الشيح الفضيلة، صاحّ_، 
وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 

تركم.اممه فضل عن أحوالنا الأحوال، بأحسن أنكم أرحواممه 
عنديعتيزة، تايخ عن محتصرة نبال.ة لكم كب أنه و١ابى أن أذكر 

،المزرؤع افه عبد الأمتاذ مني اسعاره حملي جمؤع ْع واحدة ورقة ولتما ممن 
فلوالافي، نثر ق ورغب النهل، محلة من الأول حمادى عدد ل الورقة هذه فنثر 

ببماكم لمقدمتها تباعا لتشرها إليكم وتعيدها بنسخها لنقوم إلينا ببعثها تكرمتم 
تنخوماأو الثقات، أفوا0 من حفنلته وما الجامح بعض من ولأزيدها الفائدة، 

محففلكم.وافه الثانية، حمادى عدد لندرك البادرة وأحس، إلينا، وترملوتءا مشكوؤين 
ا-/أ/ا/^اعبدافهانمدالرحمنالمام محكم: 

١ ٣٧٨\أ A/ أجيب عقيل: ابن الشيخ كتب 

عامالطم بم، بدأ ^ ١٣٧٣^١٣٠٣اوسام)صالح بن الرحمن تمد الشخ وهو: )١( 
ضيحهالشعر حففله أما والحو، الفقه ل مثاركت وله للقرأن حانذإا وكان ه، ٠١٣٢

فأمرالعرب بأنساب ومعرفته لنجد والحديثح القديم اإتارإخ عل واءللأعه وعاميه 
حاورها،وما نجل. لبلاد تةوي،ا عمل كا عن؛زة، تاؤيخ ل صغرة رسالة ألف عجبساؤ 

منعلبه بمر أو محه يما تقييد ل صغارا محامح له أن ك،ا ، ٠١٣٢٨عام منه مغ 
تجئ>اء ي: مهامملرترخمته ١٣■م'٢٧والتارءن؛ة.تووفي: العالمة الفوائد 

)؟/؛ه؛(.
الإمحلاميربالعهد ودرس بالأحاء، ول. الزرؤع، سليإن بن افه تمد الأستاذ )٢( 

والشعراء؛الأدباء الاتصال وبجس، بالأدب، مهت،ا وكان الكرمة، بمكة السعودي 
يفرامحمل الهلبقايتح، نحتلف من والأتمان اتصال؛الوجهاء ذو وكان والياسن، 

بعلرف،الثقافة مجن أحن. وقد أمتهم، لني نصاخ من يوجهونه ما فيه ليسجلوا لم يقالمه 
عامتول الكتم،، واقتناء والمجلات بالحراند مهتإ كان ك،ا بنصيسمؤ، المعرفة ومن 

مزموانحاللم؛ات)ا/م«ملأاننلر: ع. ه. ١٣٨٠



I ساشخساسبجساترضسم؛أم
 _M ااهصثستئهللء،اءمح"ءأ : أافضَ سذ،؛ا

اا9هه0:حمالإءتاا'ا/ا"/^ا ااتاووخ:الوقم:)؛( 
عميلابن الشيح له أرملها الش التارمحية ادوكرات حول اا0وهوعت 

-طخأمحاف> 
•■ ارف. سقةاءكةاتيدى 
ساامحاأ

عاتاثْ, ا اكرممن 'تحكة 

اهمت؛ا لب حئسِ 'بنيف1ّلم 'ممءضنملن جمّا 
•; ارصمممرساترَرط 

١ثنيُِأوماِلنث ى الننر نمم،نم نُنم 
ز٠ردرشس١ب١د زص، لمنغ مٌِءءأ لرم ثريناثب 

تث،ر ُمحكهمََِر ; ل>أبمَءثا رئرِا ■'حر ًا ِ آمحُا لديز؛ط-اَ( مح' 
ضِ.دخمدهِِمءررََضإ ل ى كم\رءيل ميدبيإلد ادى دااِءادما 
^ت؛<ازب-ص/ِِِأ اثم حمَ-ُِِتحر ١ مارك رب 

يرسمنبج ت بنديا لتِلرءنحا لنِبآ ذ؛تلأ 
'ى. ُبما ا ب نمش ى م بم ر رريِبم 

رردمرءردِنمدن محا ١ عَمدمحنة نِنِّصا رءمرٍ لد ر را لممفمر را 
لثنرعاّدطررس٠ ل امِا %_،، يفرا 'أيدر ءِِمحنء 

ِكث ٧١٣ُانم١ همن%رحسمخعرا 
ِءيقءبو>مأإِا'ميُء ^٣ j > يضا م١ ئِثث ا  vaIj•سثنىي 

^يمااتجCم١ورنا 
رممحبءارب ّأ اينغلرخر'سميا1~وزيمن ارءتَِِ حم، 

•مطرز'اصتلظماحلتي ِدا ارِتِمِ لعّندردَِتملن صارأ ب •اّنم 
اي تامة >، ٠١رِداء جبى-\ئَ دزرح ذلمرس ١ ر رد-مار ا لي 

ث'بممب'درمقأليل اِا0كه ّم ١ لِ لِأ ١ ممم ميرام محفءاه بلاك ١َم-ء_صمك 
٠نط رثوِ-ب 



الوتليضة: ;(oSjll

تابعال09هوعت 

•• رنماستاساكيدى 
■م.ع•محان رس 

ا>شدااتالثرعن امح.كث 

تجاتم'بذجُُمنَيء ■<تك مناٌِاا٦' 
ومV ١ ربمة ااِامبم ا و يبجراِ \ نير الت 

سمِماف

'>و.



'م؟ب 
ذ؛هس 

ع ٣٦٧م اسط مبدالرحض بن مدالله الثيح *_ 

دسيآثآهاض
الحرم.عقل، العزيزآل عبد بن اش عبد الشخ' الفضيلة، صاحب 
الأحوال.باحن الباري جعلكم وبركاته• افه ورحمة ءليكم السلام 

علوأنكركم ، الخارمحن بالذكراتج كمع ام 
بأسلا الدفتر j التارنجة المن. س الأول فوجدت طانمها وفد وكر،كم، عنايتكم 

يمحفلا التي أما بالزمان، الخواديث، تحديد ق الأ-محتناء من ممر فيها كان ؤإن -يا، 
رأيت،ولكن إصلاحها وحاولت حدا، يعيده أغلاؤل كل لأن بحال؛ عليها الاعتإد 

الأساي،ق وكدللث، الصحيح، لغم بالمة قليل فيها الصحح لأن ممكن؛ غم أته 
ؤبثيء عليه أحكم قدرت فلا عنه أعلم لا وبعضه غلعل، وممر صحيح قليل فيها 

oJu،عن يعلم لا الذي لأن الحال؛ هل-ْ عل نثرها يملح لا أنه والقمود 
أقوال.هده أن يظن البحوث 

العزيزأمعبي. بن سعود بعد الذين أما عيزلأم قضاة عن الواك ذكره ما كدللث، 
قبلالذين وأما واحد، بعد واحدا نعرفهم صحيح، فهو  ١٢٠٢سة وليها حم، 

شيخنامراسلات ل ذكره وسياق عنيزه• وقضاة أمراء حول تارعنبة نبد فيه دفتر لهو ، ١١
.٦٢٨ص ل ماح ابن محمد المخ *ع 

المايقة.الرسالة ل ذكرها وتقدم عنده، موجودة وهي لشيخنا، كتبهاوانم0 نواتي وهي، ، ٢١
يعرف،، J^»jأمراء من إمام، ه(  ١٢٢ه—٩ ١ ١ )٣٦ معود ين محمد بن العزيز عبد بن سعود ( ٣١

يهأحضع كثيرا جيشا وجند ه،  ١٢١٨ّنة يانمرعية أبيه مقتل يوم وليها الكيم. بعود 
شواضإل وعثر واليمن ونجران مان أطراف من ملكه فامتد العرب، جزيرة معفلم 

لهتمزم م يةغلا، موفقا وكان الأحمر، البحر إل الفارسي الخليج ومن الشام، وبائية الفرات 
اللمان،فصيح النظر، مهسبإ والأدب، العلم من جانب عل بالذكاء، موصوفا راية، 

الرطانبعلة مات الغازي. من كثثرا ه ينفوتول الدرعية. ؤ، إقامته كانن، ^^١، شجاعا، 
جهئإإةق4.إليه- الأجة أشل ؤ، ونجد مبوبثا، يلأء ق المصرية النجدية والحرب المعوي، 

الأءلأملأزركل)م/أ؛ا(.اتظرترحتهو،:



ماسط سدالوحض بن هبداس القيخ ض

وصالحا، ءضبر بن اممه عبد إلا القضاة من أعرف فلا عنزة، عل معود ولاية 
أتحققه،فلم ضرهما أما ، ١ ١  ٨٤منة ووفاته عندكم، يدكر لر والأحير ، الخيل ابن 

منيكتب الأوراق هده كتابة حين لكنه الأشياء، ؤيدكر الحفظ شديد ها؛قه والوالد 
الأمإء،بعض عليه احتلهل يكون أن فاحشى الأمور، شغلته وقد البعيد حفغله 

أنهمع قضاة، بثلاثة ءضس_، ابن يعد شامة \لي ولاية جعل أنه ذللث، عل والدليل 
فمهل.بشهرين عضيبخ ابن بعد توق شامة أيا أن ا،لوكل. من 

والثائخللأولاد وسلامي بقضائه، نتشرف لازم من يدا ومها هذا 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم واللام والإخوان، 

محكم
امالبالرخمن العبد اف عبد 

إحدى؛لد.قل ولد -( ٠١١٦١تقريا-هد ١ ٠ عفيب،)٠ ابن أحمد بن افه عبد الشيح )١( 
ابنأحمل، متهم؛ العلياء، من ممر عل الحلم نلقى ير، مل. بلدان من الداحلت أو الروضة 
أنإل ممر، وغيرهم مشرف، ابن الوهاب وعبد ذهلأن، بن اض وعبد القصير، حن 
لهوكانت، الضبهل، مجل، ويني ه،  ١١١٠عام عنيزة قفاء ول العلياء، كبار من أصح 

شعبانل تول كرامالت،، صاحب، كان أنه له ترحم من ذكر وقد ا،لؤلفا>تإ، من ءل،د 
(.٤١نجاس)؛/علياء ل؛ ترحمته اتفلر ظق. ه.  ١١٦١

منهم؛ءل،ائها، وقرأعل بعيزة' ولد الخيل، أبا محمل، بن اش عيد بن صالح الشيخ أي؛ )٢( 
وهوحا وتوق عنيزة، قفاء ول ميفإ، ن إبراهيم ن الله وعبد عفببإ، ن افه عبئ 

ْ(ّ ١١٢نجد)Y/ علياء ق: انثلرترحمته ع. . ٠١ ١٨٤طم قاضيها 
الشيخقدم ولما وتعلم، فيها ونشأ بعنيزة، ولد زامل، بن عل، بن محمد الثخ لهو؛ ، ٣١

الشيخوقل،كاته جيدا، إدراكا أدرك حى العلم، عنه وتلقى لازمه عضيبح، ان النه عبد 
انالله عبله زميله بعد عنيزه قفاء ول العالياء، من كات-تإ من ْع الوهاب عبئ ن محمد 

حتىالحميدة، سيرته عل يزل ول؛ والل،رس، والفتي القاضى باليه ق فصار إمياعيل، 
(.٢٩٠علياءنجد)\ال؛ انفلرترحمتنه ظقنه. عثر. اكان آخرالقرن ؤ، بلده ل تول 



ااوس:ءفوالإكاااتاووخ:\،'أ/^إ/م\'؟ا ااوقم:)ه( 
ذلكق المساعدة ومحلله نجار، ق الكتاية عزمه عل الشيخ إحيار ال0و؛ظو؛عت 

دالفأوٌ>
•-م؛- اسأالمحقتاس 

■ثتَ-س-جم.طتت'ى: 

ذللاددض 

ءسمانِلأمَمحبمل. سيب)رىنمربلير
٠ُصط'مءلطآ نهمتك1أضاني 

لأكمملصاِاءالانَاماّو
مينجٍن C لنا ا مم ر ط—ننَّيأم ١ مسيم سنزج ١ > مم ■•- نا ل١ 

ءرضئنُهِسمزم
رر مانمسثن,،ِ'اِ ن رض]خروا رضا 

إل'ميم>\ز\و-و>اإرَلِئوان' ض،اًصس ُا 
محسبمتممجرنمرريالمنذا:،ظ علِسيمَن> 

َا-لأضا لر" ري َءا ^١ سمرر.بآوبور م ي -< 
الثا;ر/محوزى . 'ورىمبمرخ>:•X ا ا ث 

نزازل١ص؛-,لُمحافحضصسمابزمح 
٠نح'دمء ِنىو(شبخ\  UUا انءنِضَبل 

يمّم>ِركنغمXِاصآهما-ت"زراسممِر الهمرء ر-
َبمابص ٩٠

دج ر اءاَ> 



ِبمأقآؤمحُهي
الوقر.عميل، العزيزش عبد بن اض عبد الشيح؛ الفضيلة، صاحب حضرة 
الأحوال.بأحسن الباري جعلكم وبركاته. اممه ورحمة عليكم السلام 

ثمتكم.عل وأشكركم صحتكم، عل اممه وحمدنا الكريم، تشنقنا؛خهلا؛كم 
أعتقدممن وأحقئها التارمحية المعلوماُتؤ أّمر الأن أق أشعركم أن فأحّت، 

عدةمن الحادثة وتحصيل منها والاستنباط الحوادث ؛؛ن القارنات، ومن معرفتهم، 
تعلمون~—كا نجد تاؤخ فان الصحيحة، الحقائق من ثؤئء إل ضل، لعلتا مرامع، 
محل،اافكراتا كتابة سبيل عل يدكروما فانيا الحادثة ذكروا إذا ومهمل، حدا غامض 

كتابةأن أعتقد لدا أسساءرا، ؤيدكرون ببعض يحضها يربهلون ولا محللون، ولا يحللون لا 
المامحى،الجيل رجال من والقية الوثائق، ومراجعة طويل، وقت إل تحتاج تجد تاليخ 

عنأسغتي لا أق فضيلتكم أشعر أحب فإق لذا وقهلره. اختصاصه عل كل 
والأولاد.والإخوان المثائح عل واللام نحففلكم، والمول ، ذلك ق مساعدتكم 
منهعندكم كان ؤإن كتمه، أرجو ، القضاة رئاستي توحيد إشاعة Jلغنا 

الرحمنالعبد اش عيد محكم: اص. 

قرونء،ئعانيه خلال نجد ااءلعإء كتادهت ق البسام القه عيد الشيح موارد من شيخنا يعتثر )١( 
س(،)ه/ّاآ(.انفلرئلأ:)م ^بهفيضص.

سنهجقلقمحه الشيح آل حسن بن افه عبد الشخ الحجار ق القضاة رئيس وفاة يعد )٢( 
بتوحيدو-ارخ: ، ١٩٧٤٦رقم: _ U1الأمر صدر \سى 

الشيحآل إبراهيم بن محمد الشيح واعتبار واحدة، رئاسته واعتبار كة، JL٠المل القضاء 
شهرغرة من اعتبارا للقضاة، رئيسا الوسهلى— التهلمة ق للقضاة ا رئيكان لذي ا— 

قأحدهما بوكيلن؛ عملها ق الواحدة الحديدة الرئاسة واستمرت ه،  ١٣٧٩عام شوال 
وهوالوسقلى، الطقة ق والثاق الشخ، آل الله عبد بن حسن الشخ وهو الحجاز، 

والقضاةالقضاء حول يحات انفلر: الشيح. آل إبراهيم ن محمد ن العزيو عبد الشيح 
الشخ،آل حسن ن افه عبد ن العزيز عيد للشثح السعودية، العربية .لمالكة ال 

(٤٠ ٢ / والقضاة)١ القضاء وتاريخ ، ١٧٥ص



أاربمءجًسءءا.مإأأَِءءتءأ ; إاق,؟بمأءأ--^^^^ -•-••--ء؛إ;أااإ ١٩,■٠٠

اا9ظغ0:ءضوالإقتاااتاووخ:ه/«ا/أها الرقم:)٦( 
لمسوكماا مسجد يناء محيلي معامله لتسمهل السعى ق المسخ مساعدة محللمب ■ اكوثوع 

بمب

هَمنهم رلمقثال شمحب،بمص 
•flAr  مءمحمحصِمءا تو'ثم ايميم رمِسَ هطي

صريمنن ٠ رنِءبم 1ِوءمماس و،ئمحمحِبمَث ض ا 
•يمةِءنمت رص ارِنرث همِاك— / نأ شق؛- ص رئ مي أَت مِن نرك 

نَلمزءرخممضب ميؤا مءمحوج 0تحرَِ< ج ٌءامءت 
ِتحرس١ ٠ صرلمبمك حممحام ا نمَر؛م 

اثربِ>ءاءم-ذ؛َاظاحكر؛حضحم انء ُِآمرء مم' نمحعيم ء ِا 
مثررر٠^١ همم اَء رِس ?١،^، زءألرمة؛>ء محهمِ>اِه 

اثوربِارِمصع همل 0دبذا ازامايدم -^^ ٥٧-نصّرهمي َم 
_امحمرءِِرِتمأ السسّ رالتبمق-^اعارمهايلت أارَمّا، دى 

٦٨٢^/t ا رتلقنتنقعت' * 'ءنتموسزَِا معأَ ثوتسميع 
ِآليِهملأيص هماصم مممءمبَس، /ما رلرصت ي صم ا ررِ حمم 

نأَرعرناَت م ءسء همرثبّب ِم // همهماب ربَ هم-رر مئ ١ صش 
من١ِمرّ'ءاباِمء اِأءِمقا ربجِآكليئا زاَفتتح الءاّب،كا 
ارسِسممرتامُط ٌابّ بلجأ، رم/ل،َشح اهمحمَ ررِءات• 

■رمحممأ؛زحاي '>رمحب يخز ِء ر بثخل ءِمِ؛ 
 fلاِءر؛ّاّ> يمنتءو اءّبمِمث همارتٌءث -بكمحأC

هءه٠ ء رحمابت رضَحِمث تَابم، ١ ي-ءاص مآ ارّصنتء محي 
رهماخدم'لجمرر؛ َِّآهم ' لهب ٠ بنتارمثّاََّ 'رٌءتجمل مر 

همربراإ مم V ر همَاتِ ُء ايمرت ا -زمر لجا _yy محَر ِا 
ر5ِرِين ب س ه تنهايرجرل  ٧٧٠ر

محصيِمج/و< 'َمري'همهمي>ص 
؟،رِقِ' ُء 



اض.حفظه العقيل، العزيز عبد ين الثه عبد ت الحرم الشخ فضيلة 
والسعادة.الصحة دوام لكم أرجو ورحمته، عليكم افه محلأم 
لفض.يلتكمتيل ما رح ث لتحريره الداعي أحي، 

وقدالموكف، مسجاو بتاء تحديد الأوقاف وزارة قررت عامن حوال مند 
نرلر الأن لحد أنه غم بعنيزة، فرعها طريق عن الخصوص -بدا معاملات عدة رفعت، 
قل.فضيلتكم أن الزاٌل المنصور محمد الأخ• أحثرق وقد الموصؤع، حول اهتإم 

ذللث،،مثل حصل لو فيإ الوزارة ل الموولن مراجعة اسمملماعتكم ق أنه له ذكرتم 
،تكليفعليكم ما إذا التفضل نرجو الحمع، تيم المثرؤع هنأا مثل أن وحيثا 
اعيكممق فربإ المجد، معاملة عل والتعم، الوزارة ل الموولن مراحعة 
حيرا٠افه حزاكم فيه، تيتمون 

منيعتم الحاصر الوقت، ق أصح المذكور المسجد أن نفلركم ونلمت، هذا 
الأوقاتمن كثم ق وأصح بقربه، تمركز السوق أن حبث، بالبلد، الهامة الماجد 

السجدتوسعة الوزارة من وطلبنا سيق أنه أيضا نفلركم نلفت، كا بالمملمن، يمتلئ 
الملكيةننع يتول أن بئرمحل الوزارة ووافمت، يئون، من المجد قبلة ق ما بقراء وذللئ، 

القيمةجتع وسددنا ودكاك؛ن، بيوت من السجد قبلة ق ما شراء تم وفعلا الأهال، 
٥٢٥٠نيال)وخمإئة ، ألفوخمس؛ن اثن؛ن البالغة  الوزارةأبلغنا وبوقته ؤيال، ( ٠
الشكر.مع يإعلامتا نرجوالتفضل كيا تيمل، ألا اعيكم ومنرجوبمجهودكم يذلله، 

تحياق.فاش بقبول تفضلوا وختاما مرقونا، يلزم وبجا 
١١٣٨٦; ٠ ه/ عنيزة: البسام. الرحمن العيد عبداطه المم،: 

النكر.مع الإزعاج، تيذا المواحذة أرجوعدم 

حاثية)٥(.١(  ٢٧/ ل)١ ترحمته انثلر 



عضك_صثء|ذءه قئقةئكِ

عنيزةقامحى الوظيثه:  ١٣٩٦/١٠/١٧ااتاJJخ: الوقم:)٧(
الرحمنعيد الشيخ لعمه ترحمة إرسال حلل / نجدا، ررعاناء ت كتابه طع إعادة حول ال0وذلوعت 

_' »pi

سرص؛ 

اكريا)الطقة التمي سة 

مقمس

اصء-

اكدايع

ا،دضع•

ثدام

١ُأ'كوالدع ,  ٢٣-vaص
مرامس7ا

البياضن، _سبمالمصه
٠ا

ادم<فم ر 
خذ؛ذب 

رراُي'



جُقإأقعم اسط مدالرحض بن هداس اثثيح من 

بمأقآلآيىمح
اض.حفظه عقل، بن العزيز عبد بن اش عد ت الشيح فضيلة 
وعافية.يخثر أنكم افّ أرجو وبركاته، اف ورحمة عليكم السلام 

أنبعد القاهرة، ق للطاعة الأن معدة الراجم أن شفاهيا أفدتكم بعده! 
الرحمنعبد الشيخ العم عن ترحمة إءهلائي منكم ورغبنا لبنان، ل الطباعة من نا أي

والسلام.محففلكم، واض مساعيكم، اف شكر ببعثها، التكرم فآمل عقل، ين 
الخلص

)اكوئح(
البسامالرحمن العبد اممه عبد 

/\ا'\إ\'س

وافية.غر •^!؛^٥ عنه عندي التي المعلومات 

ئ١ ٣ ٩ ٨ عام طح وقد ، قرون٠ ستة تجدحلال وعلكاء ت وهوكتاب 



:صأاسامهبدامحس بى عيدال1ه لثيح اض فنحءر_قا؛د^؛قتء 
الشرعيةالهيئة رئيس ااوظوق0ت ااواوأٍخ:ه'اا/ح/ا"اةا ااوقم;)ا/(

نجدا،ررعالياء ت كتابه طع حول أبووالى/ ناصر بن عل الشيخ إجازات حول اا0وضعت 

٩

دزارتالسول
،ىةافزسب

ٌُد.،سلساهتيايمل ■.اإ_ىءيادزٍارناضؤل، مئ 

اَُُءسذ اطناثا'بجءامدد• ت : 

;أ;ءس.ضس
ءنف4َابمك'

■اس؛<م الر.



1ةؤتِتظضاصساسمساسماسم قق؛ثؤةت 

\لوخ\^حأ\\ا\

الله.حفظه العميل، العزيز عبد بن الله عبد الفاصل؛ الشيح السإحة، صاحب 
توفيقه.دوام لكم تعال اف أمال وبركاته• افه ورحمة عليكم السلام 

ثيء،عل أعثر لر المثاتخ، لبعفى أبووادي الثخ إحازات بخصوص يعاوه؛ 
النؤع،هن.ا ْن شيثا يجدوا لر إ"ام فقالوا ، الرُهمن العبد الله ب■ أبناء وسألت 
إحازاتق حاؤيا البحن، يزال ولا ، بقلمه الشقيهلي سخ الرجة هن.0 وأرملوا 

لكم.أرملته ضري، أو■sX عدي ثيء عل عثرت فإن أبووادي، الشيخ 
تعلموأنت، نجد، لعا!إء الثانية الطبعة إعداد الأن بصدد أنا محت،!، يا 

فأحب، الأحهلاء بعفس —ءمكم~ الرحمن عبد الشيخ ترجمة ق حصل أنه 
هوالقائم؟،ومن شقراء، من المجيء لتصحيح ذلك،، عن ل تكتبون الله— —حفظكم 

كانولو بصرة، عل عنهم وتكتب، متهم؟، العالم وطلبة عنيزة؟، ق ولدوا والذين 
عليكمواللام وافه حدا، الاحتصار طريق عيا ذللثؤ 

)اكوقح(السام الرحمن العبد افه عبد مح؛كمت 

الشدائي أبو الشيخ ترجة ل الذكور البسام الرحمن العبد افه عبد الشخ• أنه ل ظهر )١( 
الخمن امتفر ميخنا أن والظاهر عيم،ن، ابن الغآ مراملامت ل يكرها مسأق 
١٥٥٢صى ق انظرها الرجة. تلك ق معالومايت، عن البسام 

العد.ياالرحمن عبد الخ اغ^ مْبن وهو نقحلى، الأمن محمل. المسخ أى. )٢( 
ينافه عبد حد0ت أنه وصوابه الله، عبد بن عقيل أيوم• هو شقراء من جاء الذي أن وهي، ، ٣١

الرحن،وعبد العزيز، عبل. تلأنة؛ عميل أبناء من العلم طلبوا الدين أن أيضا وذكر عقيل• 
الرحن.وعبد العزيز، عبد فيه؛ ومميز العلم طلبا الذي أن وصوابه وصالح. 

انظر:ءل،اءتحدخل،سةمون)آ/ههم(ّ
نجدعلياء 3،؛ الاجهناء تصحيح وحرى طلبها، التي المعلومات، شيخنا أرسل وند )٤( 

(.١٢٥نروزرم خلأل،ت،انية 



٣٧٧

اثجاسرطممععدالرحمن بن عدالله 4راطدواالقيح 

لدىالعلم بهللب اشتغل ثم صغر0، ق القرآن حفظ أشيقر، بلد ق ولد ترجم: 
عنترةإل شيخه رحيل وبعد ولازمه، عيسى، بن صالح بن إبراهيم الشح شيخه 
تضلعولازمهم. ا،لكي الحرم عنإء عل وقرأ له، مكنا ماّتوطنها مكة إل رحل 

قوفراسة الحففل ق وقوة ثاقبا فهإ الله وهبه وفد يجارى، لا فقيها فكان لعلم ال 
الطائفتفاء ق نمن ثم بمكة، ؛المتعجلة القضاء ه  ٠١٣٥ عام تول الأحكام. 

محملالمحدث فلازم -، ٠١٣٥٦عام الل.يتة قضاء ق نمن ثم ه،  ١٣٥٥عام 
وقرأند0، بوأحازْ وممبمهللحه، الحا.يث عليه فقرأ المدق، الأنصاري العليب 

الكتب،برواية عيسى بن صالح بن إبراهيم الشيخ أحازم وقد الضر، 3، علميه 
منخماعة أجازه كإ الفنون، محتلفإ ق روايته وعنه له يجوز ما وبجمع المنة 

عامالعزيز عبد اس، بأمر مكة إل نقل الكرام. والأحلأء الأعلام الحياء 
لرئيسمعاونا عينه ثم ومكرنرا، عفوا القضاء برئاسة يكون لأن  ٠١٣٦٣

بالنهلقةاكييز لحكمة رئيا صار ثم حن، بن اممه عبد الشح بمكة القفاه 
تقاعده.حتى العمل هن>ا ل واستمر الأعل، القضاء محلى ق وعفوا الغربية 

اللهبيتا لحج الأحكام نحرير ق الظلام ونور الأنام مفيد منهات عديدة، مؤلفات، له 
الهداق العكري المستشفى ق أحلمه وافاه حتى الكر، بمرض أصيسج الحرام. 

مفبمرةل ودفن الحرام، المسجد ي علميه وصل ، ٥١٤٠١ق؛يالطائفح 
ه'ا'؛الءدل،. 

والخموالمندأ )'ا/أه(، \ذث\ظوون وروضة (، ١٩٣)؛/نجد عناء ق; ترحمته انظر 



Si.lwساضخساسلأسمضاسسر 'وظ|ت 
الرياضقاصي االوذلوغا0:  ا"/ماآ"مآا_;A/ الدوم;)ا( 

يهليقهالشخ، لطفآل  اعبد بن محمد الشيح! وفاة ل التعزية اكوهوع! 

ب؛لبمم 
ا

عزخجمح'بم>< ج ًنبجأبمد 

;مأ„م/ام->لهضتيامر'ة؛,تيجما:ًمم 
رنيمُ>بم>ِةد>م وا،رهض/بملمرءاص أم,اري 

أرإءُرانزانحوم حٌدسمأمَهمر؛زح يع 
ض ٥٩ما،رصر-ب َبجمكبي أ محي ،م >ذ 

زكمكاُامح< ُ;ياسمس/نم)خمرن رممَىرجمبم 
لأضنمإغبمرإيج؛تم 



؟٢٧٩خالإ بيساسنيساترضاسس  ٠٠٥
دّ_حآقآمحاش

عميلبن العزيز عيد بن اف عبد ؛؛؛>^^ ١١ايحب، الفاصل ا،لكزم، حضرة 
الحرم.

الدوام.عل ومرضاته ومغفرته وبركاته الله ورحمة علتكم اللام 

وعافية،يصحة تعال بحمده ؤإنا والعافية، الصحة بأتم تكونوا أن نرجو 
الخميع.عل ومريدها نعمه دوام افه سأل، 

وفاتهأن والحقيقة الالaليف،، عبد بن محمد الثخ ق بالتعزية حطابكم وصل 
الكل،مصيبة وحثر فيه، الحمح عزاء افه أحن والفضل، العالم عل عظيمة حارة 

حنته.فسح وأمكنه له وغفر 
والأبناءوأنجاله الرئيس مإحة ومنا عليكم، يحز من اللام ؤيثلغ 

محففلكم.وافه يسلمون، الإدارة وموظفي والإخوان 
:J٦٧/٦/٨حرر

محكم
)التوقع(

الغريبة.بالتطقة القضاة رئيس الشح، T)، حسن بن اف عيد الشح أي؛ 



اطإل حليص قضاء من نقله ق العزيز عبد ابنه مساعدة طلب ال0وضعت 

ُمحفبرمربسمرِ 
ٌُم

بح')ر'ح َمبلآدأهممك ث ^■٠^٥٥^،^ ءق ُم 
يج/ًمر،ىسم

ٌر'سنمجص\ة 

اَلإَص
K^s-



ذ|"ه1يئةضادسخساسنيسهمضاس ذق أيأ 
«سء«اء

آبحسمارثي( ف بمج 
اض.حفظه عقيل، بن اض عبد الثيح: فضيلة 
وبركاته.اا،ه ورحمة عليكم اللام 

كانحاسر بن اش عبد بن العزيز عبد الشخ ابني أف فضيلتكم فآحيط وبعدت 
قوتع؛ن بحرة محكمة ألغيت وقل. ستة، عشرة خمس عل تزيد مدة بحرة بلد ل قاضيا 
قضاءثغر ذلك يعد ثم عديدة، لوحو0 حليص يناسبه لر ولكن حليص، قضاء 

منفأرجو ، جمحلقه ءلر؛اق، بن الرحمن عبد الشيح قاضيه بوفاة اُبمموم محكمة 
الخمومقضاء ق حامر بن اف عبد بن العزيز عبد الشخ تمتن ل الساعية فضيلتكم 

الحالية،دورته ق القضاء محلس ق عته العرضر عند حليمي قضاء من يدلا 

محفنلكم.واممة طالي، بإجابة الساعية ق الكبثر الأمل ول 

جاربن همدالرخمن بن اف همد 

)التوقع(

الهلرياقالرحمن عيد للسخ ترجوا الدين أن نجد عالعاء ل الهام اش عبد الثسخ يكر ،١( 
عامرفاته أن الخ3لاب هدا من يهلهر والدي -، ٥١٣٩٥سنة كانت وفاته أن ذكروا 

._J__ ،٥١٣٩٣





٣٨٣

كلخهامخساسنيسامدزاسقوي 

ه(١٣٧٣ه-١٢٩٠)

عمرهمن السابارة ولما سنتان، وله والده قتل ثرمداء، بالية ق ولد ترجم: 

علفقرأ الرياض، إل سافر صغره، ق القرآل حفظ بصره، ففقد يالخيري أصبا 
محمود،بن ومحمد الرحمن، عبد بن ؤإمحاق اللمطما، عبد بن الله عبد منهم؛ ءل،ائها 

أنهكإ المتون، من محموعة فحفظ دروسه، ق محتهدا محيا وكان فارس، بن وحمد 
إمامتوق - ٠١٣٢١عام ق الذكاء. من فيه توسموا لما مشاثنه من عناية موضع 
ولمابالمعروف. الأمر مهمة إليه وأسد مدرسا، فأصح له، بل. فمن ؛لا-ترم مجد 
قاصياوعينه به أتى مدير ومقاطعه الجمعة عل العزيز عبد الللث، امتول 

عامالمجمعة ق استقر ثم الكبار، سدير ؛لدأان ين عمله ق يتنقل محار القاطعة، 
والحرب^اللم محال ق هامة بأمور قام أحرى• بلدان إليه ، وأصيف، ١٠١٣٢٦
به.ثقته لكإل النزاءا>ّت، يعفى لحل يوقده العزيز عبد المللث، فكان العام، والصلح 

به.وانتفعوا الحلمإء من كثثر عليه ومحرج العلم، أهل من الكبثر العا"د عليه قرأ وقل• 
علوتعاليق مطبوعة، الزاد شرح عل حاشية منها؛ العالمية، الأثار بعمى كلقع له 

،وحلفنية، الوالدرر والسائل الرسائل ل مفرقة وأجوبة ورسائل القيم، ابن نونية 
ولماسنة، وثلاثن ستا القضاء ق ظل الخهلوطايت،. بنفاس حافلة كب،رة مكتبة 

بالتيريسالعلم لنثر وتفؤغ فأعفي، الإعفاء، طالب الكثر، وأرهقه الس به تقدمت، 
،٦٠١٣٧٣! ٦! ى: اف رحة إل انتقل حتى الحميدة، حاله عل يزل ول؛ والتأليف، 

كليقعبالغ• عام وحزن كبثر دوي لوته وصار 

الدكورله أفرد وقد ٩(. الاظر؛ن)آ/ وروضة (، ٢٦٠نجد)؛/ عل،اء ق: ترحته انثلر :١( 
حياته،\كتري1 العزير عبئ ين اض عبد ءالشيخ كتابا الفريان الرحن عبد بن الوليد 

وفتاواْ®.وفقهه، 



-٠٠١أاو-{جَ-ء؛:ءأ 

ةإهذةه»هذء صساسبجساموزاسرىسوِ
yjtill : ;الرياضقاصي الوظفة: ١٣٦٧ا،/٦

ظهاللعليف عبد بن محمد الشيخ بوفاة التعزية عل جواب 1ا0وضعت 

١٥ثاورلأام لمي، صائم  ٠٣ادثاتْ ي؛ االه رب\سكق مظمالمممِلبمهامح 
ئصف'لمرسِدموطإ

أِيبمطب0دى وارقإله<اسم ملن1ااوهإصيىمح نآدِ I يري بمأءش 
ئدىارءُ(إمحه ارحذهمفدسى<ئ ال نيل _ئيالط'ينيه 

مقٌهمدإٍلكؤئود<ب محسسم،إأه بز،بآئكتت ارمحزلقغٍيومه اربمايلأؤ  Iني%وطي؛يح؛( با اوييميى<ْ.ب-دل( 
بإسجمأتمصزئ\ضمَزإه،تيمج 

٢^^



ح|ثح^سلإممح هت.ئ|ت 
دسبأقآؤمحهم

الكرم،الولد المحترم، الأفخم حضرة إل العنقري العزيز عيد ين ايئه عيد من 
وباركجهاته، كل من الله حففله عميل، بن العزيز عبد بن الله عبد الشخ الأحثمت 

آمين.وأوقاته، يامه اق 

الدوام.عل تحياته وأشرف وأزكى وبركاته، افه ورحمة علميكم ملام 
وأحوالناصحتكم، عن الموال مع الملام، جزيل بلاغكم الرقم وموجب، 

الوجوه.كامة من تحبونه ما عل الله يحمد 

به،عزيتمونا بإ وتعزيكم متراتكم، الله واصل وصل، الشريف مكتوبكم 
وعلعلمينا عفليمة مصيبة هده أن والحقيقة راجعون. إليه ؤإنا ممه إنا فنقول! 

جنته.فج ؤيسكنه برحمته، يتغمده أن الله أل نالملمين، 
بنإبراهمم والمح إبراهيم، بن محمد للشيخ الملام بلاغ الرجاء لزم، ما هذا 

ينهونالعيال منا كإ ^^٠٢، والعار وعيالكم، رنوي، بن معود والشيح ، سلميان 
٦٦٧/ ٩/ . والملأم محفغلكم، والباري الملام، جزيل 

اللمعليفعبد بن محمد المخ بوفاة المزية ]هذه 

حاشية)٢(.٢( ١ ٢ / ل)١ رحمته انفر اراشد، ملمتان بن إراهيم الشيخ أي: )١( 
جهس,صريرا، كان أته ترحمته ق تقدم فقد العنقري، الشخ بخط ليت ارمحالة )٢( 
ظإقي؛شيخنا، بختل عارصتن بذن ما )٣( 





٣٨٧
^س5صااااااحك

وظلمدالكريم، القرآن حفظ ؤلفولته، ق صر0 كف وقد بالرياض، ولد ترجم؛ 
وصالحعتيق، بن وسعد الشخ، آل( اللطيف عبد بن محمد منهم؛ مشاخ، عدة عل 
علدرج تامة، ملازمة ولازمه إبراهيم، بن ومحمد مارس، بن وحمد الشيخ، آل 

نقله  ٠١٣٦ عام وق الرياقس، ق قاصيا ه ١  ٣٥٧عام العزيز عبد المللث، عينه يديه• 
مقاطعةقضاء إل يقل ه  ١٣٦٣عام وق الجمعة، ق ومقامه مدير مقاطعة قضاء إل 

لالتدريسليضغ القضاء من الإعفاء طاو_، ه ١  ٣٧٧عام وق ؛ر؛ا-ة، ومقن0 القصيم 
للرءامةا رئيليكون فيمل الملك امحارْ ; ٥١٣٨٤عام وق فآعفي، والإنتاء، 

خالدالمللث، عينه . ٠١٣٩٥عام وق الحرام، السجد عل الدبي للاشراف العامة 
ارئياختثر كإ العلعاء، كبار هيثة بمجلس عضوا تمن ثم القضاء، لمجلس رئبا 

للمجلسعضوا واختثر الإسلامي، العالم لرابطة التابع الفقهي الجمع لمجلس 
الأمورولاة كان الحرام. بالجد درس وقئ، الإسلامي، العالم لرابطة التأسيسي 

وقوةنافدة بصبرة اف رزقه الاحترام. غاية ومحترمونه قدره، ويعرفون محلونه، 
ليسترسائل ألف، وقد إثارتبا، ؤيكره الفتن يكره وكان والوقار، والهيبة الشخصية 

عضال،بمرض أصبي، الإذاعة. ق برامج له كانت، كما ومقامه، علمه قدر عل 
ودفنالحرام، المجد ق عليه وصل الأربحاءت يوم وتول 

بج4اسئعالمكرمة. بمكة العدل بمشرة 

(؟١ ٢ ١ )ْ/ ق بماحتنه الخاص الملحق وانظر )١( 
ازظرينوروضة (، ٢٥٠)أ/ والخم والمتدأ (، ٤١٠١)؛/ نجد عناء ل: ترجته انظر )٢( 

 /Y( ٠ ،)متقالة.كتب، عدة :ءأا؛مح سماحته عن ألمت، وند ٠



m
B !٠٣•"

غ'ااااحميد بن يحمد ين اس سل الثيخ س ^:iiSi
عنيزةقاصي ااوظأغ0:  ١٣٧٠ص: الوق0<:)ا(

أحويةنصيحة وتقديم الشيخ، بأحبار المرور ال09ث9عت 

ج

مت،ميءئ رب شميذص 
مر;ألبجى

سم>غاصمح'حطم/أ/لأ؛(بيأ 

صى>لأمح،أهولأيبم
ص/اظبجباّظره4ص



سئه1تثةضااقيخساسبجهسمحب .؛■ق 

اللهعبد الشخ الأ-حشم! الكرم الأخ جناب إل حميد بن محمد بن الله عبد من 
ووال،آمين.نعمه عليه وأمحبغ تعال، الله سلمه الحرم، عميل، بن العزيز همد بن 

وعانتكمصحتكم عن الض الكرم كتابكم وبركاته. الله ورمة عليكم ملام 
اللهجعلنا العاين، رب لله الخمد ذلك، عن أفاد إذ ومرنا وصل، الوطن ووصولكم 

يرصيه.بإ للعمل التوفيق ونسأله شاكرين، لنعمه ؤإياكم 
واجتنابأوامره بامتثال تعال الله تقوى عليه وأحثلئ، يه أوصيلث، والدي 

الغراء،الشريعة تقتضيه محا وفق عل النكر عن والنهي بالعروفح والأمر نواهيه، 
يتمولا دين سممتم لا النكر عن والنهي بالعروق الأم فإن به، تام من ومساعدة 

وأفعالكأقوالك تكون وأن وجل، عز فه نيتك، ذللث، ق نحلص وأن به، إلا إملأم 
علمنهم تكون وأن الناس، س بالتحرز أيضا وأوصيك ولأجله. له ومقاصدك 

التوفيقكل التوفيق ولكن ومقاصد، وإرادات< تصورات لم فان الخدر، س جانب 
اخرهإل الاأاسآا، بخط اطه رصا التمسن ارمن ات بحديّلث التم

ؤإدمانالمسائل، س عليك رد ما كل ق والتثبت بالتأق أيضا وأوصيك 
حهلر.والقام عقلتم الأمر فإن الحل،اء، كتب ل والفلر الهلالعة 

سلامناوبالغوا والتييدّ والتأييد والتوفيق الإعانة ولكم لنا تعال سأله 
واللام.وحفظه، اممه أمان ق وأنتم والإخوان، والمثائح والعيال الوالد 

^'/w/yo

ومنالناس، مونة الل4 كفاه الناس بسخط افه رصا التمس ااس كاملات الحل.يث، لمقل !١( 
عن( ٢٤١٤)الرمالى أحرجه الناص®. إل اممه وكله اممه بخهل الناس رصا التمس 
(.٦٠)^١٩ الخاْع صحح ق الألبان وصححه ءك. عاسة 



ه؛،ءءث؛ًءل،أ-ءهء ع؛،هَ_ أصنمءهأأ 

Y):(03jU ):محنة١٣٧١ا/مأ/التاووخ
للنوابمقرر ترتيب عل العهد ول موافقة عل السرور إبداء اا0وغوع! 

تمز

تيِرجاشمحبجلإنحلحاانخ1 
سمئِالر،سمليسم

لربميمي/ئباضحم ر
يجزلأؤغابس
مللاس/َ

'اممفظ؛بجمرجك

ة:.- .
ا: ِتاؤ-ي 

_ا_طن_د_^ء



جهلممم§محاضةء،داس،ذسبذ-س ه1محئ|قت 
نيأقأؤ؛تيأهي

ينالله عبد ؛؛*^! ٠١١الكرم الأخ جناب إل حميد بن محمد بن اض عبد من 
آمن.وأفعاله، أقواله وسدد أحواله اض أصلح عقيل، ين العزيز عبد 

وبركاته.اه ورحمة عليكم سلام 

للأعإلحميعا ووفقنا يرصيه، محا إل افه وصالك، وصل، الكرم كتابكم 
لديه.القربة الصالحة 

ربلله الحمد أحوالكم، واستقامة صحتكم من كتايكم أفاد0 ما صرنا وقد 
عاده.وح^ا*مئ تعمه سكر سال نسالّ الع^لان، 

لعل، غاية مرنا للنواب مقرر ترتيب عل افه~ ""حفظه العهد ول وموافقة 
افه.ثاء إن الأحوال، وبيم بكم وتصلح وستقيم بهم، تنتظم الأمور 

سلاماوأبلغوا ساعة، ءا:زك ؤإلأ ثيء، مه بميا ل؛ الاقضاءأى وياب 
واللام.محففلكم، واض وعافية، بخر الإخوان منا كإ والإخوان، والثائح الوالد 

عمالهخلال بالمروف الأمر هبة بأسى نام ظك شيخا أن ( j (\/yyTتقدم )١( 
ذلك،تم وقد لهم، رواتب بتقرير العهد ول من قرار اسمدار ل ومعي بعتيزة، ناصبا 
حيد.ابن الشخ ينثر ؤإليه 

الإسلامشخ ت اليم، ا-افحيم،. أصحاب، محالفة المتميم الصراط *اقتفاء كتابذت أي )٢( 
تيمية،ابن 



دسقسسق1حأقق|
qSjII !) )ااوظوق0:قاضصة»ا/ه/ا'\'؟ا االاوأٍخ:)٣

aJILIق لهم حصص وما التواب عمل حول اكوهوع.' 

٩/
سجلمح'

ُ/ثعامحءةاب

أ

"٦د^~—تت—-تس 



؛٠٣٩٣؛٤^مناشخساسنيسدبنب ت|"|ت ٥!؛
دساضايتياهمام صَ 

العزيزعبد بن اض عبد الشيحت الكنم الأخ حناب إل حميد بن محمد بن الله عبد من 
أمين.ومدام، تعال اف مالمه ايحرم، عميل، بن 

وبركاته.الله ورحمه عليكم ملام 

إلاممه وصالكم وصل، أحوالكم وامتقامة صحتكم عن المفيد الكرم كتابكم 
العالإن.رب فه الحمد ،، U)sلإفادته ومرنا يرصيه، ما 

بالتوفيقوعلميكم عليتا يمن أن تعال نسأله نحبون، كإ اممه بحمد أحوالما 
المالح.لأعمل 

أناطه نرحوا ؛وءليفتهم، قائمون وأمم النواب عن أفدتموه ما أيما مرنا وند 
الماليةق لهم الدي حموص ومن ع؛ن، طرفة نا أنفإل يكلنا لا وأن الحمح يعين 
■نثصوه قس ابم القه إياء 

الماغالرحمن عبد والأخ والوالد المشايخ اللام إبلاغ مع لزم، ما هذا 
١١٣٧ ْ/ / ا ٠ والسلام. محففلمكم، وافه يخروعافية، الإخوان كإمناوالإخوان، 

(١)

كإإةق4.مهيخنا عند كاتبا كان أنه تقدم 



■ء٧ءأ٠^•1اعسِءّءأ 

ءفسقئ^؛ةظحيييسيدبن بن مبداس القيخ من 'قئممة'ت

عينةقاصي اإوظوثU/U:_ (0/١٣٧١قم:)؛(الو 
معيبةووحدت يقرة بائع؛؛٤ محليف طلب اا0وضعت 

رَمبمِبم نءرير عانضرَب 

Iك



jaة ٣٩٥؛وح' حميد *حيدبن بن عبداس السيخ ض
لم-'مءأ'ذ'س ٣  .

،١١آث١^٠آش بمب 
العزيزعبد بن ال،ه عيد الثيحت الكرم الأخ جناب إل حميد بن محمد بن الله عبد من 

تعال.الله سلمه عقيل، بن 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

حمدابن عل باعها التي القرة بان ونتن بن حمد الله~ ثاء ~إن مذلف وبعدت 
معييه.وحدت لأثيا حلاف؛ ليس؛أصراصها ئامم بن 

U واللام. تعريفه، لزم U هدا  /U /١٣٧١

١* ق الهلرودى، النمور ومحمد غانم، أبو ليإن م بحضور؛ ]حلم، 
مهلأآ[أم

القضاء.كاب ق الفقياء يدكره الذي القاصي إل القاصي لكتاب مثال هذا )١( 
حقكل ق القاصي إل القاصي كاب ايقبل : ٢٣٨ص التقنع، زاد ل الخجاوي تال 

لكان ؤإن ليتفذه به حكم فيإ ؤيقبل وتحوه، الزنا كحد اف؛ حدود ل لا ١^^، حض 
أنمحوز القمر. مسافة بينهإ يكون أن إلا به، ليحكم عنده ثت ف؛،ا يقيل ولا واحد، بلد 

أنإلا يقبل ولا اللم؛ن. قفاة من كابه إليه يمل من كل ؤإل معن قاض إل يكتيج 
إلكتان هدا أن اشهل.ا يقول: نم عاليهإ، فيقرأه ث،اهل.ين، الكاتب، القاصي يه يثههد 
إليهإء؟ؤيدفعه فلأن ابن فلأن 

الال.كورآما.للشرؤل تطبيق الشاهدين بحضور الباع محليف أن شيخنا ذكر )٢( 
هلقئع.شيخنا ما؛؛نءارصتينبخْل )٣( 



م،اصساسلأسا|تيمد

الوس:قاصىمزة'*أ؟/\ا/ا^ا ااتاووخ:ااوق0(:)ه؛
لهبزيارته والرحيب للوعقل النوق ق الشيخ بجلوس السرور اكوهلوع; 

هنحآمئ؛"ا".

ظإّ/تالره
ضظfiإيجزيإا ن/رخءصلضإرئ 

^ض6ِصَاب
بيلص)>بجمتحج

ٌآئسخأإإهرتمأزب؛وثظو\ا 
4لآيدوص{زالإهب طجمكiطربمرطرمح 

بماثهاا؟ث=ٌ،
سأ.اد_أ

Lfu .

٦٢٠



1ه'ةقنتةضامحباسبجسمح٣ 
١^^أق بمج 

بناض عد الشيحت الأحثم الكرم الأخ جناب إل حميد بن محمد بن الد عبد من 
آمن.ؤيرصاه، محه لما ووفقه وتولاه تعال اش حفظه المحرم، عقل بن العزيز همد 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 
لإفادتهومرنا وصل، أحوالكم واستقامة صحتكم عن المفيد المكرم كتابكم 

العالمن.رب لله الحمد ذلك، 

عناوصرف نعمه، شكر ؤإياكم الله أوزعنا تحوز، كا اف~ ~؛حمد أحوالنا 
ونقمه.محطه أمثاب وعنكم 

الوعظ،ق ورغبتهم الماص ؤإئيال السوق ق حلوّكم من نحوه أشرتم وما 
حدا،ذلك مرنا وغيرهما، والداح هينة ق لم وترتيبكم الواب ل نظركم وكدلل-، 

يرصيه.بإ للعمل ؤإياكم ووفقنا عونكم، ل اه كان 

ومحكممحا ودفع النار، الأحت،أع افه قدر محييكم، قافه لما، نيارتكم قل دمن 
والضار.الأمراء 

العيالمنا كإ والإحوان، والثائح الوالد اللام إ؛لأغ •ع لزم، ما همذا 
٠١٣٧ ١; ٢ / YV-واللام. محففلكم، وافه وئفية، بخر والإخوان 



عينةقاصي ااوظأغ0ت  ١٣٧٥ااتاوأٍخ:وا/ا/الرقم:)٦( 
إصلأموالذم العوهل سليإن أراد الذي الميل حول اكوهوع: 

مم.._ِ.ِ..\
يء.■ همٌتس 

وربك؛ه&(ي)لإ/ ١۶٣)١^رخام 

يؤإيحسرف
سمباصٍ

s^si
اءانجأنمءبئ



'ءوس
حيييمحييبن بن اس س اسخ من قمح- ة ى ' 

\ح\وخ:\\ا\ا0م\

بناطه عبئ السحت م الكن الأخ حضرة إل حيد ين محمد بن افه عبد من 
تقواهحلل من ه وألبوعنايته، بتوفيقه اطه أمده المحرم، عقيل، بن العزيز همد 

ض.وكرامته، 

وبركاته.الله ورحمة عاليكم سلام 

العوهلمحيإن يريد الذي المحل نحو ؤإممحارتكم ، وصل الكرم كتابكم 
تام؛نبئرمحل تقتفيه، الصيؤة أن كتابكم من فهمت، إصلاحه، والنأىر 
إلمحتاج ما لضبهل موثوقة هيئة وقيام ووضعه؛الناقصة، الأضرار، ودفع المحيل، 

منبموحثه والعمل اعتإده فالأحسن ذلك ترون كنتم إذا بتقريرها، صبهله 
كلهمأو البلاد أهل وأكثر لاميا والركة، الخر فيه نفلركم حال كل وعل قبلكم. 

هاوا.عل متفقون 

وائدكم.أمدكم أموركم كل وق وسيدكم، الله أعانكم 
وبركاته.الله ورحمة عاليكم واللام 

اظرهلص؛ا؛.)ل(
مقاولان.وهما )٢( 



SilCمحاثقباسمحسدبجء،يد ت-ة|ت 
محنةقاض ااوتفءا0:  ١٣٧٥ا،/Y/ااتاوأوخ:  قم:)٧(الو 

الزكواتيجمع الكلفة اللجة مع الشخ عاون تف  ٠ااا09ث9عت 

تء ارءمارءن اغ ؛•م 

هسالقغب
ا0؛ا؛مءا.

Pt ٠٠ا'ءىد 

.ص 

.لثءوءاانا



1|هلمنتظمنالقئساسبجسدنيس ه'م\،غةق 

اشعبد الأحثم! المكرم الأخ حضرة إل حيل بن محمد ين اه عبد من 
ووفقه،آمين.افه حفظه المحترم، عنيزة مانحي عميل، بن العزيز المد 

وبركاته.اممه ورحمة علميكم ملام 

معتمدمع العإل، بأن فيه يفيد كتابا الشايقي إبراهيم الأخ من حاءنا فقد وبعد• 
والتوفيق،الإعانة لهم افه نرحو للزكاة، انتدبوا كنعان بن محمد والرافثة المالية 

بكمثم وبالله مستحقيها، لإيصالها للممالحة كافلا ترونه بإ لهم اعدتكم موالأمل 
Y١٣٧٥/ ٩; وبركاته. افص ورحمة علميكم واللام كفاية، 

[٣V٥/٢/١٧ءقيل:بي:ابن اس ]كتب 



؟؛،حسسمدبن بن اس هبد اضخ  3jAج!

ظ

الأعلالقضاء عفومحلى الوتليقة:  ااتاولخ:أ،/ب/يما 1لوقم:)ا/(

الحكربيع موصؤع ل بحث اا0وهوج: 

سئنلبجيهَأائمهة
المامهاركاه 

الخدامادس اللص للأهداف 

محأيبمياأءئ(س

،٩

ارص

خِبمء١ مدى ١ حمم يء ا بِاصسسرٍ ٌمحمحِ —م مدِ مَا 

صمندممميء ِء عبِدحتِن مء عسئرعّّ 

نمد'

٣٢"م  ٍِمآ مبِ م-َثمحا-مح يعِ اهمِمَ أب "لدم 
ِتءسء ل —بممعِء • ًِس- ف دمءض ر ص ياب ِ' ادًَِ 

ِِنمتمحم١دثرَه تٌم نا حم ا.؛محستم دبمتء ■ْع
-يهّهتء *م سء ءفص ّءسبمء ه ١ مدم م —ن—ق-دء ه عا 

م-ثادًُسء ِء ادَءي ئد  ٥٠ممت< 

تُمء'ى تامَء ١ ُدُي• »دمْ■ تت_اط_ ئ ءِ•؛—■َ ف ص- 
\ِ\صسة ليا نمِء ناما رب مء :ابء 

ِ_»ضتتمما م ا ■ضي َه يّتغع ا ■؛ءيء ءم ُدآ -ه َ' 
محمح_تث( ١ ِنآض ا . بء ِّءم' ِءبم رد >ِءق 

I محمثء'َيهمض اصر موءِتغت دِهمث همت دا-مَة ا متمامع ن
,ادم دت؟همء ته ء صِصص يمتء  I٢٨٥ لو سمء هِ ٠ يلهامع ا 'ِت 

سهَ■أهفٌتتتقآ ُ صن هممء ئ حا ءّا نقية عامحتتأ يمتء ص\ 

محةهت(أثسحهة
أيامهاركاة 

الحرامااسبمم الدض للأهداف 

الرتتس-بم=ممنب 

ءنا ل—متا ر ا مّ 

مح؟هأسلمحأ
ارءم

.■٦. ٠ ٠ ايتارجب 
اديغرماثى■

حما،دعسَلأ له C .،مامحء همد غيم -َه 

ءاءسِمح—صافص  ٥٠٠همُ همهره*/ه ممحص يععاِّخ ١ دناخث م ءاف 

َمِنض ل َء ثناذ اَءء ب ط َ؛ ئ يا ١ اح، 
ا,؛؛>؛<ٍ \ عينا بمن ئد ١ آسمَج غ صاُ ص ص د ١ُ 

يئن.ننم؟ سى محي'-ص دمدِبمت اما1َْ خ1-م 
امحعاءِتثذ ز ح-ا ايمه تترم ْ ضذ 

>داامذصُدهَثء َع ددبِأت 'يء 
ر0ّما 

حعصِا د١ 

مَبمهرم 

سنِْضردتَبمح َظ "ض،ضا>ث ب س ب 
س

مت"عالء ّ ح' 

ِه

,ينتعن ١ محت ُبسم '؟' 
ءمٍِادمْاِ€ َج 

ََِ-اسم سة ُء-ِ 
حىلر 

ديبصة/م> 

تتت'مممُءِلصا ُه 

اتنِِءب ض رم ءمحْ ِمح ٧ ردزب 



حبميدسدين ين عيداس القيخ ءس 1ءأق|ت

ااوظأغة: ااوق0(:

تابعاا0وهوجت 

ذل

ة ٧١أر;اا 
ا-ُداما1سبم ادض 1لأءِاد 

ارتيص•هءتءت-ءا 

اردم
•• انادع 

٠اكضطم> 

عهءءة ■ما دن'تم< ا ,يث ' ى عن لع ١ ِضت -همّ نعع َاا 
 Iِ بؤِِا ئ -يبمءت ا مم تمصا محِ'> ام-ت_ء دا عهعم يعص نّ ءّءت

دسمسهميم ئَآ ّءدء محم ثِؤا ءءِبم ١ نمبمص ا ث نا حما 
رضخلأ دماحأ ا دِّم سيمؤ 
يتنغمحءّدم لم—؛ى ء ّء ا مث ددِسأِخمي و •تءّ حا -ي ءع_محال 

خثU م*ءئاحر همء يحا ر محت ج تجح دمْ ا تمتم مب 
ردسَِسممرد-زمحء هم»ردضاخء سادسث ُصث م

احقديهسترا *—"؛C م-اِدنا تنّمممح! ءِدم تطآِمح دط 
ءّا  ءِحاكا

احمدِِا ص-دم بَدءا ِءِ■ 

رصمدحاِء 
محْنق ا ِ

،cJWLa  محت مضا ا L.ِء

حميثثٍهّأم 

همث

مد١ 

ِهثتنه ب م 
نٍؤيرّنىسصص صا —*--*ِامء ي— .دهِسء 

-ميي-ِسيم ِي ماماسس يءمحء ا

نافسمس  cL؟ضِ دا ا جاِبم ل ؛؛-'س دء ؛ ى
دِ-ءلٍِِ َِ ا ءتيٍ دة ا هم-نتتء ئ' ّا ُُّ-ت 

دنِتسً،ءِصلتال نثدْ دتس ذَ 

^^ِاآمحبجحمحقا
الماطاركاست 

ادامادس اأم_س لأعِاف 

دتيمحمحأسس
اريم

..النائح.. 
.اكغومأم■

سد

مناد ا 

,الريس محصب 

ادءم؛نممثبممع عم ادنءِحِر مه ب ى دن-دعِِتء اَِْ ءط 
اُُنفِءسمغهمأَُمحاءاِبم رسم-ب نب ِ ص

تقم.أمة لمِغء ااس.كم بَ م، ُْ أا 'م  •فرمحق W نمء ا>َف رنس 'غِب ادبتُ 
,صv>» >بَْ ■؛"ب ب ّض سُْ 

محصنمام ُتمح ت ب س 'ج 
اصٍا'ئ ُد ض ذث م'ن' س 'سس 

ادس\صص 
تت١ ه صقع ; تمم َدأ نمت ١ ه ٠ ُد ١ ّر؛ص ؤ يًَاّ 

Iعم سماتي صمِ—ت 

ض٠ ص ص ُ ُكَ ى أَ:؟ض 
بمضتآٌشي'■اة 

نأادثاُء امنحار قتكِه 

,١محال 

َبءلما محع رحَِسم^مح 
تًيلثهمنء ءِ 

بءِ حما ا«ث ٠ِ 

دثمم—،عصِ■محاِو ا محأ 



ح|ع■حيييسدjj ين ميلاللم ايقيح ض
الوظيقة:

اأ0وه9عتتايع

ة٧١آر'اة 
ا-درآمالمجد الوغر للاشراف 

ارمس•ه^^كتم_ا 

بقأهألءإئ(ص
ارُم

اتتايع••-
اكغو-طت.

ناء١ تّني حيتء ما ص صاق ئد ١ -تِى مث ننِِِم ءا مء 
صُتاممريدحاِْ مء رلعّص ُمّ ذ تزاط ا نت -نتسء — ي— 

ءِئءآُِتضءسسث •مرْ ختء ئت، ااررَبمت ٍم 
ينضمصمّت,ا-' نيئ م مضِ-ء ب '٢  لِاشمامحبمآمء ريهبم مت  ٧١آب َا ارتآنّ 

ءِافمع>دذهاًث ٌِاامحصِمح، اصء, ًٌُطمح 
سمع.ناراّه فِرننماع ية ط ّ أ ءم 

اداءِدهم.نيلضرفِرَ ءِتم ُرلآ اب-؛ 
محثرص1َْ رحِلى ددٌاع ١ ب ب -ؤ يا ُب 

التأ؛ءَهنة ّارث سة ب يصسنر ب ردرت 
زلَمالنِ.م ِضث ١ ريع نج 'ءصَِت ا.ًَ مضُأ 

تِءU رص ٌ/اكبء ر كرا ص د ١ ُض ب١ 
شِتة ر ُم ف بمع ي ُك لأ 

اوا4ةارس 
أدامالمجد اد-تى  ٠٠٠١|لأمحر 

اولم
اصلخ..س.
•اكغوصات 

اريص.هعتممتب 

ُءدغاامحكا دءزّ؛, م دعِتك ز ِء نم َمُِِ مّ مم لن ١ يغِهمت ُ ٠- 
جحمعلتء لمد٠٢ ١ ءِ ءءِتءم منوا همعِثك لن نا ما ِ ب

v/ ،v  ىلّجسثأء  ٠٠٠لأ\< ر■



اك1رخ:ا</ب/ي

اضعبد الشخ؛ فضيلة المكثم، الأخ حضرة إل حميد بن محمد بن اغ عبد من 
وتولاه.اف حففله عقيل، بن العزيز عبد بن 

وبركاته.اف ورحمة عليكم سلام 

يرضيه.لما والتوفيق والعافية الصحة دوام لكم أرجوافه وبعد• 
تنقلأن ورغبتك الخكورة، بشان معنا فيه بحثت ما خصوصي من افه، سلمك 

ذلك؟ق وغيره قندس ابن كلام لكم 
المدةاشتراط غرصكم هل للمسألة؛ إشكالكم وجه عن أدري لا أل وحيث 

إشكالكمأن أو مدة؟، ذكر لها ليس غالبا نجد ل بالصيرة المسإة وهي الحكورة وأن 
أنأو وحوانيت؟، بيوت إل مزرعة أرض أو نخل من الوقف تحويل حكم 

وحيثالهللمق؟. ق حتى تكون أم الوقف، أرض ق الخكورة اختصاص إشكالكم 
منالموضع، هدا ق حاء ما نقل عل افتصريتج للمسألة إشكالكم وجه عن أعلم لر 

تقدم.مما يعينها مسألة عل غيرتركيز ومن لرأينا، غيرإبداء 
أيساقية( ق الماء إجراء عل صالحه )ؤإن ٣:  Irrrص القاع كثان، ل فال 
أرضأي )عليها( الأرض رب أي ملكه( بقاء مع الأرض رب أرض قناة)من 

تقديرفيه )يشترط معلوم. بعوض متفعنها بح لأنه للأرض( إجارة الساقية)فهو 
ومقتضىوالمغتي، الكاق ق يه قطع الإجارات، كائر الإجارة( شروط ومحاتر المدة 

المنتهى.ق وتبعهم للحاجة، المدة بيان يعتبر لا وغيره كالفرؤع الإنصاف ق كلامه 

i ص الإجارة باب، ق وقال،  oy  إ '.Y معلومة(ة مل. قولهم من )ؤيتثتى
الغانم١نبين يقم( ولر عنوة فتح والأحرى()ما الصلح ق تقدمت، إحداهما صورتان 



ءظ'قمع1س ضاثحساسمحسدبمس قتج'هت 
وأقرهااا|سلمين عل ذلك أرض وقف فإنه الخراج، أرض ق ؤقف( عمر فعله )ك،ا 

لعموممدنيا يقدر ولر عام، كل لها أجرة صربه الذي بالخراج أربابيا يدي أق 
اهنيا. المملحة 

بهقْلح المدة( تقدير فيه )يشترؤل ت قوله ت الصلح باب ق الإقاع حاثية ق وقال 
للحاجةيعت؛ر لا والمنتهى والإنماف، والبيع الفرؤع ق ما وظاهر لثكافي، اق 

اهيفرقوا. ولر حلافا يدكروا ولر كالكاح، 

كيلكعنوة، فتح ما معلومة مدة من ؤيستثتى قوله! الإجارة باب ق وقال 
الملح.ق قدمه ما تثنى ي

ذلكفعل يمح أي معلومة( مدة )ؤإجارة قوله؛ الصلح باب ق أيضا وقال 
لربليس أته محتمل المدة فرغت فإذا المنوزت ق قال معلومة، بمدة قدر إذا إجارة 
عنالخروج من فيه لما لذ.لكا كإعارته الأشبه وهو قال! خشبه، مهتاليته؛٠^ الخيار 
يتركهأن إما ثم للدفن، الأرض فهوكإعارة للأبد وضعها الحرف لأن العرف، حكم 

إلكالزيع فيه العرف لأنه الخشّب، نفاد حن إل مثله باجرة العرف بحكم المدة بعد 
عقد،بلا يالدوام الممتحقة وهي الثل بأجرة إجارْ محدد أو فيه، للحرف حماله 

وعلقلتا! اه. المثل• أجرة وله بقي مضتا ؤإذا فقال! المنتهى ق يمعناه وقهلح 
اه.لها. العرف هو كإ المثل أجرة إلا الوقف، لخهة فليس المشهورة الحكورة قياس 

قال:الحكورة ذكر لما الوقف كتاب ق الفرؤع عل حاشيته ق قندس ابن قال 
جعلتفإنيا إؤية موقف، ذللث، وس قال: ، وحوانيت، بيوتا محعل وقف، أرض هى 

اه.الزمان. علعإء ومينكره لاإممااحة، جاز فإنهإنإ وحوانيت،، دورا 

قالمدة ذكر اشتراط ق يتثنى أنه يتمح وحاشيته الإقناع ضح ق تقدم فم،ا 
أهلهابيد تبقى وقفا، وجعلت، عنوة فتحت، التي الأرض وهي صورتان؛ الإجارة 

الصلحق إليها أشير ما الثانية عام، كل متهم يوحد مستمرا خراجا عليهم ويضرب 



هة!110سمسمحس هقت|ت 
مدةاشتراط عدم وافلخ والإنصاف الفرؤع صاحب ^ ٥٥حيث الساقية، يشأن 

عليهالخش_، لوضع المستأحر الخيار ومثاله عاليها، الصالح الساقية بتلك الأنتفاع 
مدهتكون مدة لها يذكر إ حيث الوقم، ق الصرة ولعل الإقناع، حاشية ق ك،ا 

محوناجعلها إل الموقوفة والشجر الزراعة أرض تحويل ي قندس ابن وكلام المثابة، 
والغرضإشكالكم وجه ل يتضح لر تقدم وكإ يالحكورة، نمى ما وهي ودكاكتن 

يذللث،.ييانا نقلناه فيإ ولل ذللث،، من ترbJونه الذي 

عليكم.واللام لزم، ما هذا 

٠١٣٩٣/7ه/حيد. بن اف عيد 



حبميديحيدب3، بن عيدالله الثيج من 
WU

ا.ه 

ااوس0:ضمحلسامحاءالأضااتاوأٍخ:آ/مأ/ا"ا،ما ا1وقم:)؟(
العدلكتاب امحارات أسئلة وصع طالب اكوهلوع! 

نم'نهممإأمحبم

اكلوزار؛ 
محإساكا،الأءو

■وبممسرا 
,.,.„سدبهسس.سا

دالك

دالك

؛ ٨٠٥.. ور5ات، طير الملام 

الأألمسه

.limواوةمءا،م 

طسامح،،الأدشرمس

سض ين.حم مداك 

ن/س

اآ/أ



منءف؛تسءنءاأv؛if_ : : سءص سصةص-£ا 

الدائمةالهيئة رئيس الوظيغة:  ااتاووخ:ا/ا/ا/آ'؛ا ااوق0(;)،ا(

غيابهفترة يالشاية الأعل القضاء محلى رئيس يعمل القيام ؤلل لل09هوع! 

سبدذ\رأ \إمحفآ\محيلآ 
ب,.رير,لأ^,.^ ٥١الخيل وزارة 

-■■■•النم،ات الاعل محلساس 

ءمألبن العنين مد ين الله مد الشيخ العميلة صاحب حضرة الى صمه ين صحي بن الله د مس 

اللهسدم الأءملى 1قبصضالأئضاء 

وويعد ٠ ٠ ومكا0 الله ؤرصة ءا-ثم سادم 

التأهيلومكن ا ١لمJحههالهد القوات ستشتي *ن بقا ر الصاد أليي التقرير اش نشير 
التشضصبمعد المبم ١  ١٩٨ / ١ ٠ / T ٠ دتارهخ ا"-هآ-،ه-أآ»ء-ءا ّالطاءغارقا 

الناب•ن الأنماكوانم^ه س نحسه ا ض الأحصانين س عليه محي •ن واكراسLت١لةثغ٠ 
ببمامسسىاد الاض تم واته الراحة •ن شهرين الى باحتياجنا ؤبموصي ٠ الخ ٠ ٠ V البد 

٠الكشف اسايهعلإءابية ٦ ٤— حوالي يمد ثاط ا المد 

دنياشرالعلاج يتمي حش محا نيابة طساسا*الأض ^رغباسراركمبامحامباصال 
بكللك ذ حطة وعلا المتيمة تقلمه الا حسب رة والمال ة الوارد المعا•لاfC تسمر وءليكم بالمكتب انمل 

٠باول ي ١ انجازها العا•لامثاوليكن تأخير م وعد ة تئ 

٠عليكم لأم والم

محلىالأ القضا* •جلس رلهى 

حميدبن مصل ين الله صد 

__ن/س 

أثبتمتفرقة، سنوات وق الضمون نفس حوت أحرى حطابات هناك ملأحظةت )١( 
منها.التأخر اختصارا 





أء'ءءبءوبمَءءةبما : ءي *ا  ٠٠٠

§٤١١;§ة إشاثغساسبجسلأس ج §- 
im __ ■،؛؛؛;: : ذ_vIi ه،هصدداء

أنجاعريشقاصي الوظيغة؛ التاولخ:؟'اا/\،/؛أما أرقم:)١( 
القضاةبعض تنقلان عن أحبار / عريش ش من الشيخ سفر عن أحبار اكوصوع: 

سمهمحم'راىت
ساؤ/ذمسطس،اثمحكمح 

هثسمجمناصراسء-ثءسمءب رىإييغنيخخن/سأ٠ 

نابيرووسمح رقأ ث أفه ب ذب ضم رج سُس ت س 

أسمب/>خرك <ابنشنبئو}0 
ْ(نحنومبيممحنيسمثم جتحبمك'ف 

راَ،سمنيقب( 
سرِررئ نِغ صنا ُِ؛يئ 'مَامربم ب' ُ ر؛نيض-طأَيبى اب 

ظير'جوءبي
و<غ'سم رب 

ئالإِت^بيلآآتلأمص،ا مخ،^؛y^ م٢ ثاوزبأمنا مذلإ؛،ْ 
(مبمع}>ز{زِدنمحن ة' ر؛منمل عأغ يط مم دمء 

^٩مملرمر/تمطيغمحتماث ب/ارهمتاتجمسمئ 
َء*ت؛مح»همح<ا  ٨٣

د؛لربجَمحمح



قطُكقق حييد سهدبن بن عدالله القيح اش 

بم١ض١يمح١هم
افحفظه حيد، بن محمد بن اف عبد الفاصل; الشخ الحرم، الكرم حضرة 
تعال،آمين.

اشإليلث، فاحمد بعدت أما الدوام• عل وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 
حاتمعل مسالإ مصليا نعإئه، ومواخ بلائه حن عل هو إلا إله لا الذ«ي 

أنبيائه.

مداعريش \لي من ءدْستإ أنني تعال~ اممه "إنشاء البارك جانبكم وأفيد 
ثمأما، عل ءلريقنا صار لأنه شهرين، من أكثر خرجنا مند ولنا الاصى، الأمبؤع 
واجتمعناالرياض، خصوصا مدة، فيها أقمنا وكلها فالرياض، فمكة، الطائف،، 
الخأعنى باللام، خصوكم وادعناهم وعندما وعافيه، بحر كلهم يالمأ.اّالأ^، 

وأولاده.ؤإخوانه محمد 

فلابل.يسرة بمدة توجهنا تبل عريش أي من كتابا لك، قدمت، وقد هدا 
منكم.جاءنا كتاب، عل جوابإ وهو بخر، وأنتم وصلكم 

حدودكثرة والأمطار جيدة، والرراعة رخية، والأسعار ساكنة، اليمن أخبار 
البمرقايإ.من مع لحبإ وبعده، ممسمانا 

بنالرحمن عبد عدى تعهدها، التي محلأتيم عل هناك الدي والإخوان 
،وعينالويح إبراهيم صبيات محله ل وجعل للظهران، قاصيا نقل محيميد 

شعبان١ ٥ ؤ، مكة مجن وتوجهنا ، الزغتك، إبراهيم الم~ارحةأ الويح ل حمق 
التوجه.أهبة وهوعل 

(.٣٩٢و)آ/ شيخا ح ومراّلاته اننلرترجته )١( 
انذلرترحمتهو)أ/«هآ(حاش؛ة)ا(.)٢( 
انذلرترحتهو)ا/محا(.)٣( 



ح'ثحآتعإشامخساسنيسدبججد و
وعيننجران من أمل الخزيم الصالح ساJإن ت الرياض ق الذين والأحوال 

قعود>ى؛دلين٠هتزع•
يوسفوابن السودا. ابن بدل قرية ق عين الحيباق العل العزيز وعبد 

قاصياعين العامر محمل بن اه وعبد ديري، الوتركي هو الرياض ل يزل لر 
بالخميع.يدل اف تال للقطيف، 
وأبارلثأهنتكم الأنوار شهر وجتام الإفطار عيد حلول قرب وبمنامية هذا 

منؤإياكم محعالنا وأن عديدة، أعواما الحمح عل يعيده أن اش من سائلا لكم، 
آمين.جنيناه، عإ ؤيتجاوز عمالتاه، ما ؤيقيل المعممين، الفاتنين 

وبالإحوانبكم دالاجتاع زيارتكم ل هل يافّ أن أنمل ؤإف لزم، ما هذا 
المحبين،وعموم والأمير العيال سلامنا وأقرء الخمح، عل واللام قبلكم، الذين 
٤١٣٦ ه/  ١١٦^والسلام. يسالمون، والإخوان والشخ والعم الوالد هنا ومن 

الداعيمحكم من 

العقلالعزيز همد بن اف صد 

(.٣٣٩/ )y ل شيخنا •ع ومراسلاته ترحمته اظر )١( 
لمأشعلترحتا<؟)٢( 
)٤(.حاثية  ٢٧٩ص ق ترحته انفلر الوابل. يومف بن اف عبد الشخ أي؛ )٣، 
لمأنفءلترحمتها)٤( 



3'OiD  1ةةقتئةاشالثيخساسمحسمحسم_
محيزةناخّى اا)،ظرث0:  ١٣٧٤; ١٢; ٢٨ الفم:)٢(

المثروعلثنفل. آلة وافترام المل، إصلاح موضوع حول ال0وضعت 

دحآسآؤتيٌ
اشعبد المحرم! الكنم الشيخ حناب إل عميل بن العزيز عبد بن اش عبد من 

•العه سلمه حمد، بن محمد بن 

وبركاته.افه ورحمة علميكم ملام 
سلميعانعليكم عرصن ما بخموصر وصل، الكرم كتابكم الله، سئملث، يعده! 

ذلكر،عن الإفادة وتهللبون الخيالة، ميل إصلاح عل هووالدكر اتفاقه من العوهل 
بيومتهائل موعلميه قديم المذكور السيل بأن وتفيدكم الملاحظة، هده لكم فتشكر 
منفيه توهف، وقد المابقة، حالته عل هو بل أول، عن زيادة فيه محدث وز كثرة، 

تنظرونرأيتم إن وأنتم معارصة، محلومن لا لأنه أيضا فيه وتوقفنا القضاة، من قبلنا 
الفلمرلفت، نوحت، أضرار من محلو لا أنه والنلاهر الوصية، منهم تطلبون فلو فيه 

محصللا وبصورة ائل، بالمالخ،رة ذوي من هيثة بوامعلة السيول تام؛ن مع لإزالتها 
إصلاحه،نفقة مقدار أيضا الهيئة وتقرر العارضة، حشية أحد عل ضرر منها 
لهيتمع أو الحكومة من إصلاحه يمكن لر إن طرحه؛المناقصة ذللئ، بعد رأيتم ؤإن 
لزم.ما هذا البلد، مصالح ضمن من لأنه الوطن أهل 



احَرا^^5وص،ءاا

كنفها1مهااي سهد بن اس ايثيخعبد مراسلات 
(jt\i'A-j»\ryo)

التحقوالحساب، الخط وتعلم القرآن حفظ -، ٠١٣٢٥عام عنزة ق ولد ترجم: 
عدىالالرحمن عبد الشح حاقا'ت، لازم ثم القاصي، صالح ت الشح بحالقايت، 
علقرأ العالمي. محصوله ق واعيامم تلاميذه كبار من صار حتى تامة، ملازمة 
وكانالحليمج. المحمي صالح الفرمحيت الشح عل وقرأ العمري، سليإن الشح؛ 
مكلعل العلميه السائل علهم ؤيلقي ةسامان، إل الطلة يقم حدي الالخ 

معه.الصواب يكون ما ممرا وكان م؛ن، القأحد رئيس الترجم وكان مناظرايتج، 
الفرائفىيدرمهم عنيزه جامع ق للهللة فجلس ، والتاسخاين، والفرائثس مميز وقد 

إلعتيزة من انتقل  ٠١٣٦٥عام ل سعدي. ابن تلاميذ كبار عنه فأخذ وحا-را، 
المشاخ؛دروس محضر فكان الحلم، حلقاُتج يرك ولر بالتجارة، فاشتغل المكرمة مكة 

سوغرهم ماح، ابن ومحمد السمح، أبو الفلاهر وعبد حزة، الرزاق عبد محمل 
إلفيه، مدرسا تع؛ن المكرمة مكة ق العلمي المعهد افتح ولما الحرام. الجد علإء 

همحالجم، تواهمع ح حتة، وصفات عالي خلق عل كان التقاعد. اختار أن 
وأصيبالأمراصى، عليه توالمن، - ٠١٤٠٢عام وق للجليس. ومتعة علم محالس 

عاموق مرصه، و٠لالا الرياض إل انتقل نم أتيكه، حتى فأهمله الكر، بداء 
الحكريالمستشفى إل نقل المرصى عليه اشتد ولما منزله، ق الفراش لازم - ٠١٤٠٦

a بتارخ فيه فتوق بالرياض،  /a I /الكبمالرياض جامع ق عليه وصإٍب ٠،  ١٤٠٨
جغ4اقهالحول. مضرة ق ودفن الحمعة، صلاة يعد 

(.٧١الاهلرين)Y/ وروضة ٥(،  ٠٣)؛/نجد عاناء ق: انئلرترحته 



BSC•خاض؛ساسمحسص قألآ|ت 
فرسانقاصي اا9ظ}غة:  \■Y'\'/A/yo:^Mاوقم:)ا( ا ■

السعدك،الرحمو*، عد ح ؤ لالعزيز عبد اللك استدعاء قضية شرح الخوهوع: 
دي

,. ٠. ث؛"-اح 

٦سلبا0يدمه بمنا 
إهمتءمبم|ءبجنحبلإبو« 

صةيأ»ا'آنحزتي'اهبماِغ مءمحمءنم-ِبماآتا،مزبم،ْؤ>م ع'ع''ّو1ٌب' ررتم،ؤم 
نيهنىوِجسص

^f،؛'. .ُأسميُبم 

ءق'-قفذأ مءتي:يتيخا^ 
, ،.١،



آ٤ ١ ٧ سد ين مدالله الفيخ ض

يح

إدفران•ا"مآام شعيان  ٢٥سالطائفو: 

أنسحاته اض اوالإن ّالتهاى، أجل إليكم نرغ الصيام شهر إنال يمتامئة 
ووالدينا.النار، من عتقائه من ؤإياكم وثبعلنا ونامه، صيامه الخمح يبغ 

ايحرم.العقيل، العزيز همد بن اش همد • ١^٠٢الأخ الأفخم، حضرة 
ومرور.محر ق دمتم وبركاته• النه ورحمة عليكم السلام 

فرمان،عن ؤإفادتكم صحتكم أمرنا  ٠١٣٦ ٦! / y٥محررت مسرفكم ؛يار"زا 
الحوالةسدادكم عل نثكركم وكرمه. بمنه الحميع قرين والتوفيق، الخثر بجعل ربنا 

واحد.والخال التعدر، يوحسإ ما حرى التآخيرفلا من تعيركم أما زامل، للأخ 
ولكنالخواٍلر، كدر ما الماضي الشهر ل حدث ومرور. محر أحبارنا 

علانتقدوا ند الخإعة من الغرورين بعض أن وذللتا حيدة، العاتبة ف الحمد 
أنإل الأمر ببمم بلغ وفد ، ].....[ ثلاثة؛ منهم واكتهر الرحمن، همل. الشيح 
فتاؤيه،يحض ل الرحمن همد الشيح عل يعرضون مليم بن عمر الشيح إل كموا 

مليمابن إل وأرسلوا ومأجوج، يأجوج ل كلامه وعل فرْ، عل ؤيحرصون 
أصلا،ميء ؤ، الشخ *ع يبحثوا لر وهمم همنءا ، ومأجوج يأجوج ق الشيخ رسالة 

حسبهم،، ٠٧١لدم، نحالف، وأنه تفره، ق ندحوا حش يزيد الكلام يزل ولر 

-محدفالأّءاء.)١( 
ومهاكاطها، القصة ( YIUZDنجئ ضء ممابه: j السام اف عبد الشخ ذكر )٢( 

مماتأكدوا أن بالثخ وسوا الدين اجاب، مليم ابن الشخ أن منها هنا، ما عل نيادايت، 
الليالإحاوى ل مخ يا وقالت لينة، بملريق معدي ابن للثخ أحالهم فيهيج تهولون، 

رسالة،ذلك، ق وعندي قلته، نعم الثخ• فقال الأن؟، ومأجوج يأجؤج وجود دكريت، 
الشيخأرملها نم مليم، ابن للمتخ وأرملتإ نسخها، عل ثلاثة فاجتمع منه، فهللبها 

إلاس،مدالعز,ز.



٩٥٥!ضايساسبج،ساص ه"تلتهقح 
اللكمن فيصل لابن برقية وجاء الرياض، ق للمشايح كتب سليم ابن إن ثم اش، 

كالهمالخإعة انزعج وقد مع4، تفسيره نجيب وأنه للرياض الشيح ور حف يهللب 
المللث،،يراجعون أمم وطلبوا واجتمعوا، الأمير، وكيلك الشيح امتلحاق من 
ذلكعرصوا ثم إلخ، أو، أو، أو، الشيخ، مع للرياض الخإعة كبار يروح أته أو 

صدرهمتشرح وهو فيه، يمتع ربتا ويقنعهم، يكنهم يزل فلم الشخ، عل 
القدوملاخترت اللك؛ حيرق لو للجإعةت قال ما حلة ومن مهلمئن، 

معيالحق كان فإن الحق، ات؛اع والقصد وأفيد، أستفيد أن فعسى الرياض، عل 
غ.والحمد رجعت، محهلئا كنتإ ؤإن فه، فالحمد 

وندمواصلوا، قد امم وراوا ايدتهم ق مقعل فقد السح عل انتقدوا الدين اما 
.جدا ميغوصن الناس عند وصاروا لهم، الناس مقتا من رأوا لما 

يقدمولر منهم، أحد معه يروح أن الحإعة ومغ الرياض، إل الشخ قدم وقد 
ثمالوادي ي؛ي أنه عل معه راح السليم العل وصالح الشيؤخ لعل، أحمد ابنه إلا معه 

حيث،قاصيا يهللبون والحإعة الأمير من كتبا معه الدخيل الرحمن وهمد خاواه، 
أنحفلي حن ومن الأمتر، بتارة مافروا لياقة، به ولا مريض افص عيد الشيح 

بالشخ،اجتمعت، وقد لازم، لقضاء إليه قائم الرياض ؤ، الأيام تللت، ف، أف صادف 
الللث،عند الرياض ل والحز الإكرام من له حصل وبا به والسرور الأنس ل، وحصل 

وعزموهكلهم، المسا وأكرموه الللث،، عل منم الريامن وصل لما والمابمع، 
أخلاقه.مكارم عل واطلعوا كلهم، 

ؤللباحضورهم وبعد المللث،، محي العادة عل المثاخ حضر الخميس يوم وق 

ؤيصفهمالأعل«ار محهم يبدي فصار ر-؛ع، أن بعان الشخ إلا همهم هدا ا يوقفولر )١( 
دعوةهي القهوة تناول ق لباها دعوة أول وأن الخير، إلا يقصدوا لآ وأتبمم بالجتهدين، 

)البسام(.الحفاوة. ممام وأراه به، وشوا الدين أحد 
محيزة.قاصي ماع؛ ين محمد ين اش عبد الشيخ أتم(■ )٢( 



ت|ها1ئه«خامةسسبمص أت_ت§قت 
الملك!له تال ثم والمناخ، الاالث، عند وحضر بيت، ق نرلوْ لأتم بيته من الثخ 
يمدحونك،وافه ؤإئم كلمة، ولا فيلث، نالوا ما وافه تراهم المناخ، إحوانالث، هذولأ 

الحاصرلا كلمة، ولا فيالث، نالوا ما المناخ إن توله وردد لنا، حائزة حيعها وأفعالك 
قالحتر اتركوا شل تال؛ أن إل ومحونكا، ، ^JUيثنون وأئم الغائب،، ولا منهم 

له،دعست، إق الشخ! قال فائدة، بلا الناس عل تشويش فيه لأنه ومأحوج؛ يأجوج 
تشويش،فيه محمل أن ظيت ولا مي، اجتهادا هدا قلت، أنا بأس، لا وقلت،: 
المللمثج:قال حفيف،. والأمر أوحرام، حلال مسألة هي ولا فيه، البحثج نرك والأن 

بكرىلما حوي اطه شاء إن فأنتج فيلث،، اجتمعنا ولا للقصيم بالمقر مشغولين إننا 
بالمرفيلثإ نجتمع لأجل نمثي الحمعة صلاة بحد 

إنحتى الإكرام، غاية مكرم الشيوخ ُع المشخ مشى الحمعة صلينا ولما 
يتقدمهاولا المالك سيارة حلمؤ تكون المشخ سيارة أن حوياه عل أكد اللك، 

اطهمتع مروره، من مرورين والحاعة مرورا الوؤلن إل ورجع ا،  ١٧-٢^ولا 

الملكس سنية هدية أتته نم أيام، عثرة الرياض ق سعدي ابن الشخ مقام مدة وكانت، )١( 
)المسام(.وقه. j به يمحل وص حوله ص عل ففرقها والقول لكاوي اص 

)السام(.ائريق. أشاء العزيز عبد اللك محالمى محضر معدي ابن الثخ وكان )٢( 
لهذكر  ١٣٦•'ا/غ/ ؛تايخ! كتابا شيخنا إل ظقه سعدي ابن الثخ أرسل وقد )٣( 

غيرعل يصور أن ص حوفا ذللئا بحاصل أحيرتلثج احرها! ق له وتال باحمحار، القصة 
.٩٨ص الواقعة، المائل عن المافعّة الأجوبة انظر! صورته. 

قالوقد الحوانبج، جح ص مكتملة القصة تكون حتى الزيادات ذكرت ملاحفلة؛ 
الشيخعن كتب، ممن كثير ^١ ٤٠للقصة; ذكره قبل ( ٢٤١^)T/ نجد عبياء j المسام 

عنإما اكخ؛ءل وهدا الرياض، إل بلده)عنيزة( ص طيه قمة ق ي العي. الرحمن عبد 
تلاميذهأحص عن أروبما وأنا الخقاتق. ا بتحرينالهوى سل j ؤإما الحهل، طريق 

الزمانء.ذلك ق وملازميه 



حتنتء١ .ساضةءبماستيسس ب ةت؛وةقت 
منثم وءذرْ، وتعير، ، عثإزل •ش ، iUili،، القضاءر أئا 

الحإعةوالآن ، ثالكثر تعدر الشيوخ تمر وبعد الكثيية، تاصي مقبل ابن 
يعيرهؤإما يولونه، الذي وهو عنيزة يقفاء مقبل ابن يلزم الملك ان إما ينتظرون 

نحسزالعواب.ربما خ ويعينغ؛رهر 
يلزم،با يشرفونا محامحونا، السرعة، وجه عل لكم هذا حررنا وبعد 

ؤيسلمون.بخير والأولاد الإخوان محا ومن لديكم، العزيز عل السلام ومنا 
العوملالحمد افه عيد 

تولوتد محرضا، كان مانع ابن افه عد الشخ قاضيها ان حسث، عنزة، نماء أي؛ )١( 
ييومين•الخءلاب عدا تار؛خ بعد 

القاصي.محالح بن ءث،ان الشخ أي؛ )٢( 
إحدىبالني، ولد ه(  ١٣٦٨ه— ١٢٨١)مقبل بن علب ين محمل بن محمل الشيخ أي؛ )٣( 

عمهالمشايخ؛ عف فقرأ العلم، طلب، ل ثمئ تم صغره، ل القرأن وحمظ. بريدة، قرى 
فنون3، حتمح،نخ يعترهم، سلتم، ابن وعمر سلتم، ابن محمد وخاليه؛ شل، بن سلميان 
القضاء،فباشر بالية ل قاضيا العزيز عيد الس، عبه ه  ١٣٤٧عام ول عديدة، 
والولعالزهد ل آية كان الهلويل، عمله محليلة الال ت محن الرزق، أخد محن وامحتغ 
رالويع•الزعد أهل آخر محات العزيز؛ عيد الللث، قاو مايت،، وئا النفس، وعزة والعفة 

(.٣٨٤)٨ نجد عناء انظرترحت4ل؛ ع. . u٠١٣٦٨م تول 
صدرالهجرة محن بن عام محن شعبان ال (؛ ١٣٩ )٦/ نجد ^١٠ ل البسام الشيخ قال، ( ٤ ) 

وبعثاالقضاء، من محاغ ين اض عبد الشيخ ؤإعفاء يعشزة، قاضيا يتعيبنه اللكي الأمحر 
العزيزعبد محكانالثؤ وجعلنا عنزة، ق، قاضيا عيناك *لقد وفيه؛ يرمحالة، إليه محاعيا الالالث٠ 

قضاءولاية محن اللامحة عل ه رالخمد ىر،ث اس، قراكاب فنا الثكثرية«، ل ميل بن 
ولكنهتثبيته، اللكا مع عنتزة محاوينة أعيان وحاول، قضا.*. الثانين يعد ولا البكمية، 

الاسعفاءا.عل صمم 
3،وذلك الخيل، أبا حسين بن ازثه عبد بن محمد الشخ هو؛ عنيزة قضاء 3، عض الذي )٥( 

الشيخقضائها؛ ق اللك فعن أشهر، تسعة يعد وفليض من اسقال، ثم ، ٠١٣٦١محنة 
عريان-ابن الرحمن همد 



!٤٢١ Ifمناشخساسلأس،اص 
ء،-■ح؛ -،٠٥٥*•  سدع 

عضوالإفتاء[ااوظلث0:  ١٣٧٦م/U/التاويخ:  الرقم:)٢(

محيهعل ذلك وأثر ظقتع  المعديالرحمن عد لشخ اة  وف حولاكوهوع: 

ممم/ص,,م ,ر,,,،ب>م؛برمح 
MECCA-HIDJAZ ٣٧'١ I ٠ ام1ن - ءء  mtG-EL-OWHALYكلإإرزلزببِ , 'اءَاذاءاامبمم، 

إمحا ٠١٩٥ ادالق  ١٣٧٦همرآذااا|\ر 
مهثبهمآنمرما■■■■■ -خ•،■-..--■■- ■ •

دضثمص؛ِمم^نمرمسزم؛إأانهصئأ ^دصأزءت.ويب ٠■ /ر ١ل-ءءولمزمم؟ءما 
ًَِهمممحي فو؟ب سلإ 

ر'هملر''ّسلما ''يم-رم-ٌمإ م مم.م.'اا .. ءلم؛رمءصما..مم-مإسسن،؟ ^بم،م.طيعرنممن؛ب..مشض..1..ا ̂ ا
ضهنلإِ'ا؛نجورإ'ءا-بمحن ^نميب' 

ب'سسمحمزس
تحِئمإذتي-نِمحمجمّ-رراا ^^مِلملرجمرحما'آطآمِبمملهم ؤا'-حمأ 

>ءتمزركناج؛و<هجسسمر( متا مرؤمُودإ هبيبواّ ؟يمٌإ 
تج''جَر
تيرو'تغثإعمح

فتيءل'جين؛هاسمُإ :خمط»امرئا رلءيأسرط.سثع ل• 

^7'سسه



مءأمزالثيخساسنيسواسمص ؛؟"" Iyy؟"
٥٠٠'— ةاه3  ٥٠٠

ديأسآؤثيهم
-^X/Wنحريرافي:م 

بنالعزيز عبد بن اش عبد الفاصلI الشيح ا،لكرم، الأخ الأفخم، حضرة 
الحترم.عميل، 

فنعزيكموبعدت وعافية، بخير دمتم وبركاته• الله ورحمة عليكم اللام 
حنته،فسيح وأسكنه ورحمه، له، الله غفر الرحمن، عبد الشخ ابميع بمقيد نا وأنف

رصيناسبحانه، الله أمر ط؛ ولكن عغليمة، مصيبته أن وحقيقة الخمح، مصيبة وجمر 
منحلفه فيإ لنا يبارك وأن جمرا، عاليتا نحلفه أن سبحانه اله ونمدبرا، وبه ريا به 

قوصلة درحاته ق نيادة ذلك، ليكون بالخمح، اتله بارك ممر، ولأميد متثور علم 
مننعلم مما محرا له لمتبثر ؤإننا الشريف،• _، A9cLJمصال>اثا المالحة، أعإله 

به،اتصل من حح عنلد والقبول العامة المحبة محن له نرى ولما وسرته، أحلافه 
بعضرأينا ولكن يحرفه، من عل غرابة ولا هنا، فته الناس مصيثة رأينا وق• ظقئه، 

جمرّءإع عند بكى منهم فممر يرْ، ول؛ كتبه عل ١^ ممن العلم محللبة س المهاجرين 
هدمس حلفه مما جمر له اض عتد ما أن نرجو حنة، بشرى فهده ظشه، وفاته، 
والمنافعوالفواى. الدرر س ينشره وما العالم، نور _J نحزن نحن أننا ضر ال،نيا، 

ؤإياكموجعنا واسعة، رحمة ورمه له، الله غفر لغيرهم، والعامة عنيزة يأهل الخاصة 
والخزودبالتقوى، الدنيا هده ق للتزود و\)\£؟ ووفقنا رحمته، مستقر ق وأحبابنا به 

]•••••[محست،. ٌمح إنه نزوله، فبل للموت والأمتعال-اد المالحة، الأعإل من 
المون،ؤيبخير الأولاد ومنا الأولاد، عل واللام يلزم، ؛،ا وشرفوناهل-ا 
العوهلالحمد اف عبل• محيلث،؛ واللام• 

١٣٧٦/ U/Y٦أجسب، عقيل: ابن الشيح كب، 

عاوةأمحعلرحدقت.)١( 



n^ir.خاشغسسبجسص أو"؛"ألأد 
م؛،س؛.'سء؛،س--مء؛ أفءه'_^^_"،؛ضثِسا،ا 

ااوتا}غ0;ضوالإظءها/م\/أ"¥ّآا التاريخ: الرقم:)٣(
محبهعل ذللش وار جفإسه المعدي الرحمن عبد ثخ ال٠ وف حول اا0وتلوع■ 

ؤثي؛ييهبِّرء/؛ام 
TELES - ELOWHALYةسأ  ٠١ُلإنلسمص 

.١ ١٩٠هما؛ذ  ١٢٧٦إ\ا ررأذه\إ٢
....^^محيمحئمة!ل ضت.ءضمرث ..ُّ..م...ُ.:. ... 

آلمإ•ثمنا ي م د' 

م(هميتجب^^آئ»يءمملأن ^^ؤمر1..إ.محم 
مممها D حأ رم ُمسِئ م ^^^إ-محطآىيدت..لخ.ى 

^^؟سميميكرصىمحيرببجك ئِب؛؛ابمقنميبمما 

بتايىث.رُيجؤ-ي



م||ج:;;؟ا|-مذ،اثخساسمسوض |آمآآَ|ةج 
ءغءءبمم:_--; ~ سصَ .-_■/#؛ ض-/  ١٥

الوظيغة:ااتاولٍخت  ارقم;

اطال ناع• الء9ه9ع• 

'ا>اماء|مس
MECCA-H1WAZبحو/1و؛

TELEG.-a-OWHALV

-•نمم م ب r■ رٌ •ء مء 
١١٥ا~ماماهم همرأذمرلآم

^مح!مربجّءىيبغ 
ِمق-وميف ا

لٍملوا0نيج٣"'' ُنليم'ب'ب 
ضزلب|راامح'

ُر'م'م م'جمد-ت؛.بمئ سم'زمحءزس؛ه.تف-.اج 
^ماسمم،يتيهلفضر/ثم'ظ ت,-مثمحغ 

دِغنء ك،رء،ومإَِلهعرنإ د'دثم؛سمى م'لًد--،ا ُّشثلمَرى  ٠كأضإريَِر ئر~ري،لأبارر V—رملّاسريءِا مُا محا 

^ني/َ؛.محإ
طإ.ص'ج<-يوضا/إضإلآ 

ءصءبّ^

n خنه



1ؤه1!ئء،خاهيةءياسمحسأض 

١٣٧٦نحريرافي:ها/تم\/

الحرم.عمل، بن العرين عيد ين افه عيد الشخ! فضيلة حضرة 

وسرور.بخير دمتم وبركاته. افه ورحمة عليكم اللام 
الشخالمرحوم الحمح! بفقيد التعزية وبه الخاري، ٧ ق كتاب، لكم ندمتا 

بخير.وأنتم كتابنا وصلكم الأمل ورحمه، له الأنه غفر الرّ'ما، *مد 
افهتميل يالمرحوم، لنا وتحريتكم صحتكم مرنا ابارى، ٣ ق مرقكم وييد.نا 

قالإنسان فكر وكلمإ يوم كل نحدد مميثته ؤإن الخمع، مصيبة اف وحير دعاءكم، 
صاروفاته بلغهم حين عنا فالناس عامة، مصييته أن وحقيقة •؛غ4اممه، سيرته، 

يتأممونبه بجتمعوا ولر كتبه س إلا يعرفوه لر الدين وحتى بعضا، بعضهم يعزى 
].....[واسران. بالرحة له ويدعون لمقد0 

كثير،ميء اسمه ذكر كلمإ ال»ان الدءواُت، س له حصل لقد الحمد وفه 

وبجمحبه ؤإياكم وجعنا الأبرار، رحمة اطه رحمه علميه، ؤيرحم له يدعو فالكل 
الصالحةالأعال س والتزود للامضداد ؤإياكم ووقفا القرار، دار ى الأحثة 

محيسؤ.سمح إنه أعإلنا، وميتاتر نا أنفمرور س اطه وأعاذتا النافعة، 
الأخمع وبحثكم ، ليهلثعها لشيخنا ترحمة منكم حامد الشخ طالب فهمنا 

أشياءإضافة س لأبد الناصرة الرياض ق التي فالرحمة ، الرمن العبد اطه عبد 

حن.فءث،.أمهلر عدة )١( 
بمعليعتهطثعها وقد بممر، المحمدية السنة أنصار رئيس الفقي، حامد الشح أي• )٢( 

صفحة.( )٢٣ل وتقع علي'، الالناصر الرحمن عبد الشخ العلامة اميرة بعنوان؛ 
السام.الرحمن ب• بن الله عباد الشخ أي•  ٢٣)
الراعرةالنيرة والحدائق الناصرة ُلالرياصرأ عيي؛ الالرحمن عبد الشح كتاب أي•  ٢٤)

الفاحرة'.المتنوعة والفنون لعماني ال 



ضامةسسمسس

أيضاطلب فمد المنامة وءرن،ه وفاته، تاريخ وذكر سرته وبسط مؤلفاته كبقية إليها 
وترتيبهومولفاته، برته، لجامعه تكون وأن للمرحوم ترخمة ا تصيفمحمد الشخ 

قصدهظلك، وفاته، بعد الرائي من فيه قيل وما حياته، وتاؤخ وأخلاقه، دروسه، 
اللهعبد للشخ -محرا— اش —جزاه هدا قال ؤيوزعه، حسابه عل حدة عل ذلك، يهلع 

منفيه قيل ما الحإعة من سط،و_، أسا وأوعدتاه ل، وقال البسام، الرحن العبد 
به،لنستعين لنا فأرسلوه ذلك، من ميء عندكم إذا محب يا لم ذللث،• له ونقدم المراُي 

السكر.ولكم حامد، للشبخ سترسلون تما صورة لنا أرسلوا تكليف، عليكم ما ؤإذا 
]..,,.[٠١٠.

ربنادراسته، لمواصلة مصر إل البعثة مع سافر السنة هده الرحمن عبد الولل 
الخمع.محفظ 

بخرالأولاد منا وكإ والأولاد، الإخوان عل والسلام يلزم، بإ ومرفونا هدا 
واللام.ؤيسلمون، 

العومحلالحمد اض عيد 

حدمت،.أسهلر عدة 



urn
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wSمزامخساسلأسص إج
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Oajll)عضوالإفتاءالوتليقة: ١٣٨٤ماا/ا//التاريخ: (:)؛

نيارتهوذكر إبراهمم بن محمد الشيح إل كتابئن إرساله حول ال0وضعت 
العامالمتويع ق الوجود من كتب محللب / بمكة للمعهد 

هة.3  V1. Omhali '' بَّإزهٌ
' ٣٣٤تمارى ■؛ء.سل 

اقومحلت رثا 

R. C. 334 Mecca

Teleg Owhali

محارووآ 

س

ح^^نمثا'ا 
٧بنر'؛رء 

محكئسم
تجخَُا:ي؛؛}ض ؛اك 

محمى

سمضدتيوصثة\ينثرن .؛رراذمسُ 



1ةهبضامحماسمحس،اص ُن؟تههت ه
\TM/A/\Wنحريراو: . بمسي 

الحرم.عميل، بن العزيز عبد بن اف عبد الشخ* محيلة حضرة 

عندنامن توجهتم من وسرور، يخثر دمتم وبركاته• اممه ورحمة عليكم الثلأم 
الحمح.يسن ربنا لمثغولتكم، مهدم مقبول عيركم والحقيقة جواب، لكم رأينا ما 
الشيح؛لماحة كتا؛ان برفقه محبا، يا ثم 

الطلابنشاط رأى بمكة كان لما هنا نيارته يمنامئة أحدهما؛ 
يطلبناندكره الكتاب، هدا له حررنا لهدا ذللثؤ، من مرور أنه وبلغتا ؤإدراكهم، 

العهدمدرمي حمح لأن تقدير؛ أتل عل ة الحامأو الرابعة بالرئة إلحاقنا السابق 
أوالوظْان لكتب، الكتابة يتملع ولعله الدرس، مكافاة مع الخامة ق أقلهم 

الحمدض الهللأب أن فيها أقوم الش الدروس رأى العهد نيارته يمناسبة أنه غثرهم 
جععن مربكب تنزل ألا العدل وس غثرها، من أكثر وناجحن مها مدرك؛ن 

محفليطلثنا فلعل مني، أكثر لدلك الثررة التذلام طرق س وتعلمون الدربن، 
كفاية.ونفلركم لديه، بالقبول 

لمى، حيالعام، المتويع ق الوحودامتتا خمع من كتب طلب فيه المال. 
نتجرأعليكمأننا حيث، تكليفكم، عل وسامحونا لها، محتاجين ونحن ثيء منها عندنا 

لحبكم.ومودتكم أحلاقكم لكارم 
والإخوان،الخميع وأولاد إيراهيم الشخ عل واللام يلزم' با وثرفونا 

والسلام.ؤيالمون، يخثر، والأولاد زامل الأخ دمنا 
العوهلالحمد النه عبد 

ترحمته.ق كماتقدم فيه، ا مدرمحكان حيت، بمكة، العلمي المعهد أي. 



ئا1شاشخسلامح،سنيجمداسر
الثرمةال9ظرث0:رضس ااتارءي;؛/؛/0آ؛ا 

شرالتعطيل أن من ^ UJaJtث/ح ل ورد ٌا حول / حمعهإ الذي اللماء حول اا0وغ9عت 
الرزاقعبد الشيخ ابنه ذكره معدي ابن للشيخ محلوط كتاب حول التشبيه/ من 

محَخف:ص

اثعتيلعميل ساالعزيزين بن عبدالله 
ا)تأديخنبج.سرلولسمغام>اتجيدي،اا-اا ص.ب\س\. 

L_i ._« ،١هاس"آ*ا:آآابم
انمعؤليةالعلكة 

رٌقءُهرالدر ماد ين حمد بن انحسن عد الشيخ الكر-■،( الأخ الخلل ؛-؛؛^ ٠١١ّءاحة 
وبركاتهاس ورحمة عايكم طم 

واستمعها القاكم أن اف محيأ الق الساعة تلك معدة قرمة مي فكم وبعد؛ 
مولكذلك، على الحمد فلله ، الممددةاكوائد من والحاضرين يه أتحمتمونا  ١٠إل 
رالأدابه اكقق الضدة ُولخاتكم ُن ر نيما باهداء كمكموها م الشكر، مي 

.أمثالكممن وأكثر الحناء أفضل حميعا عا انته فجراكم ة والعقيد 
التعطيل،ُنأن جاص'\>أووْآأالطحاوبة شرح ق ورد ما وإليكم 

وتكذيبرد النفي شهة فإن التشيه، شهة من أردأ القي ما-ءة ال~*؛ءُ' س ض 
وملم.عليه اس صلى الرسول به جاء لما 

اتهباحغمرن قد فانه الله وفقه ارزاق تمد الدكتور النجيب ابنكم ملامجي واقروا 
محلوتلهعن له وذكرت عيي الاعي اتصلت.نأد وأخبرْ نحوي، الطيب وشعوره 
نسخهعلى نحصل لعلنا مننتغلُ مساعد فقال ل، ذكر الق الق رحمه عيي اللشيخنا 

.الحطية ي الوجود السح وهر المقود القمل 4ا يرجا- ختلية 
الأنم هحديث خممائة تقارب أحاديث مجموعة مودة عندهم إن أيضا وقال 
.وبركاته الق ورحمة عليكم واللام ، يما ينفع الق لعل ونشرها إخراجها بصدد 

ُتآئهومحو
مابقاالأعلى القضاء ■بمجلس الدائمة الهيئة رئيس 





اجّاِهةة3صصهحَر

طممهتامخساستيإبرسمآلاهخ 

أخيهعل العلم طلب ق ثميع شبابه وق ه،  ١٣٢٤عام الرياض ق ولد ترجم؛ 
فارس،بن حد وعل اللطيف، عبد ابي ومحمد اف عبد ءميهت وعل محمل، الشيح 
ا،لرعجا«ع خطابة تول الشرعية• العلوم ق مشاركة له صار حتى عتيق، ابن وسعد 

عامنجد ق بالمعروف، الأمر هيئامت، ق اعدا موعمل -، ٥١٣٥٩عام بالرياض 
-،٢٠١٣١^عام مذ الغربية بالمعروفج؛المنهكة الأمر ه؛ئاتا رئاسة تول ثم ٠-،  ١٣٦٦

وأحبهسرته، لحمد^;، وحزم، وأناة يحكمة قاسها المكرمة، مكة ق عمله ومفر 
دروسله كانت، المسؤولان. عند محترم ومقام كبثرة وجاهة له وصار والعام، الخاص 

المرة.كتب من حنا تلخيصا يلخصها النبوية، المرة عن المودية لإذاعة ال 

ؤإشاعتهاالسلفية الكنم، لهلبع الأمور ولاة لدى السعي ل جادا يعمل ظك وكان 
ركعتييصل كان فبينإ حنة، وفاة تول ممرة. متذلوماتا له وكانت، الناس، بض 

فكانت،بجانبه، س عل مقْل إذ والعشاء الغرب ي؛ن في،ا الخرام السجد ل الطواف، 
الحرام،السجد ق الغلهر صلاة بعد عليه وصل ه،  ١٤ ٠٤*آ/ا/ق؛ وذللت، وفاته، 
ببجلقعالعدل،. مقبرة ل ودفن 

الهىأول وذكرة )ه/س، نجد وعناء (، ٣٨٢)؛/ والحر التدأ ل: ترحته انظر 
والضفان)¥/ا'أ(.



َ^|.وو1و|.>،اشحسالأكبجإسألبي 
همحم;تءهس_-ءءءآء؛ 

ميزةقاصي ااوظ}غ0:  اص^إ1إس الرقم:)ا(

الغرييةبالنطهة بالعروق لأمر  لهساتما رننه يتعالم منئة عإ،  جواباكوثوع: 

دمافارمار■٠آ(

مح1ك'اليصج
العروقالأم ٠^ 

مخ-ثس
اكمءاتَِ

الونوع-

,سسهججك/

Xّ صه؟ 

ظق1ةقة
طث;تح,ءحبيُا

ى،1لمحم



،i3Cمحادةهءياسمحابي هتق؛'|ت 

أويأهيأف ي ين
الرنم:خا

التاريخ:؟/إ/٢٧

عميل،آل العزيز عبد بن الد عيد الشيح: الحبيب، الفاصل الكرم حفرة 
اف.سلمه الحرم، 

وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم 

أنبألأنه عاليه؛ مزيد لا مرورا به وأروت الشريف،، الخط وصل فقد وبعد: 
شفقتكم.وعظيم وسلامتكم، صحتكم، عن 

بالمتصك،وسرورك فينا، ظنلثإ حن عل خرا عنا قبزيلث، أن الله أل ون
بيده،والتوفيق بافه، لا قوة ولا حول لا هنات أقول ؤإف ، إلينا أسند الدي الديني، 
الرشاد.لطريق والداي العون وأسأله 

عليكم.واللام ١^؛؛^،، وكافة والمشايخ للوالي اللام إبلاغ مع 
مكة.

المحّث،

مداللكبنإبرامم

لعمله ومقر الغربية، يالمتهلمة بالمعروف الأمر هيئايت، رئاسة — ترحمته ل تقدم ~ك،ا وهو 
المكرمة.مكة 



د!ء11محاشفسسمحساشف أثلإةأ 
الإفتاءعضو : cujjliigll*ا/ا//خبّاا ااأاورخ; الوقم:)٢(

ظلثهئهالثم، ال حن ثمن الله عد ت الشم وفاة ق تعزية  اض جواب اكوهوع: 

٠
احام.ا1اءتتمت.س 

ا1ب1ل ارامر ن ٌاءإللأنا 
اأ,؛.مءات

••• ص؛؛. 

عهمرريم'سج 'بِثض فإ رتح؛/ممجٍن ؛ء حث-ِتمَا

مح-تيِءمحتp/ خم)(رعوو، 
راعم ب-نا ''■إ1'قءسر ي ' 'بي ام~َ (ى 

حمح0ك(لم/آهعم مهم،رمِورامممحنجز ِم 
بىلر/إُذ

:همي-ا
ِتيإص

N
َحِ



'سامةساسمحاسادامح" Ifrأن 

أمأوتيأهمني 

اض.ملمه عميل، بن اف عبد ت الفاصل الشخ الكريم، الأخ حضرة 
وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

بسامبن اممه عبد الشخ الأخ ييد ا/ي * المورخأ بكم تلمت،وبعدت 
افهشكر له، اممه غفر ، حن بن اممه عبد الشخ ل اكزية التضمن ٨ آ"/ ذأريخت 

بخثر.وحلفه دعاءكم، وتقبل لكم، 

عندنا.الموجود نسلمه أنا افه عييه الشيح أمحرُت، الكتب، حموصى ومن 
هناومن والمثاخ، وأنجاله الشخ الأخ لساحة الحزيل وملاعي لرم، ما هذا 

'\/^إ^لم\٣\والنلأم. بض، والمشايخ الأولاد 
محكم)التوقيع(

حزآلالشخ.الشخعبداشبن أي؛]١( 



>،اشخسالأكبجإسأوبي
ح،!ص س(سسثءغء؛  ط'فثقئئهألآ:(سسصنء

الإفتاءعضو الوثليقة:  ١٣٨٧التلووخ:هأ/؛/ )٣(:>oقJال
•؛محلإةمحُفارسؤي، بن، حمد بني محمل الشيخ; وفاه ق التعزية فيه خطأي عل ، جوالالهولمموع; 

ص'يبمرمحح
،٠^٠

•زغرِ'ءمآل ئ ب!_ 

_____. . ارقم 

ء^جثسمأ.،كااأمُ . . ازرع 
___________اكنارءات« 

ثاس بُءمسإ.تيَ^ ضنأ\}حم\ل■ 
٠دس • دسأمم ء ؛ض ا ثل.;،__ت ءلمء_ |ل,أ,;م 

ينءارص-رسما;:ء.ناإئ_تي....د صس اشق ى .زء.لنىغ'اةماس:ساسم تك 
'ا>"ُىتلأا؛١٤٠ لا ا'■دان ا"ال " المهإ-ي-"خمتي ;انا لله إنا ٠ -_-اص 

؟؟؟٠ وراني ى-ءوقالله ءااساّممحوغر هJا 
۶

إلصغره من فوجهه العلإء، تمار من والده وكان -، ٠١٣٢٣عام الرياض ق ولد )١( 
ومحمدالشيخ، آل وصالح اللطم،، عيد بن محمد الثاخ؛ وعل والده عل فقرأ العالم، 

هوتولاه الذي ؤإنإ فرفض، بلدان عده ق القضاء عليه عرض وغيرهم. إبراهيم، بن 
عامالرياضي ق توق حتؤي الحميدة حاله عل، زال وما معود، آل أوقاف عل النظاره 

(.١٥٢ نجد)ه/ ءال،اء ق: انثلرترحمته م. . ٠١٣٨٧



٤٣٧

ظنسهحيدالصاتحى بن ايقيحهلي يبمالة 
ه(١٤١٥ه-١٣٣٣)

القررعي،مدرمة يحل حنة، نشأة نشأ ، ٠٥١٣٣٣محنة عنيزة ق ولد ٠ هوجمته 
بنالله وعبد العمري، محاليإن اكاخ؛ عل العلم ءلاو_ا الكريم، القرآن وحففل 
الرحمنوعبد البيهنار، وببمجة مانع، ابن ومحمد الخردل، الحسن وعبد ماغ، 

التحقالع1لأ>ّ_،. صغار لتيريس عينه وقد كشرا، منه واستفاد لازمه الدي عيي ال

وهمجالشريعة كلية إل انتسب ثم ه،  ١٣٧٦بمنة ومج بالرياض العلمي بالمعهد 
واتصلمنه، فتخرج للقضاء العال المعهد إل انتب ثم تقريبا، - ٥١٣٨٢نة مبمنها 

باز،ابن والشيح اللهليف، عبد الشيح وأخيه إبراهيم، بن محمد بالشيخ ذلك خلال 
مكتبةأول بإنشاء اهتم منهم• واستفاد عليهم فدرس عقيقي، الرزاق عبد والشخ 

مطحةوأنشأ سعدي، ابن الشخ من بتوجيه عنيزة جامع مكتبة وهي نجل•، ل عامة 
قامّاُت، مله 'كانت، اكافعة. الكتب من الكم خلالها من نثر بالرياض، المور 

ؤيصلالمن، ذات إصلاح محيا وكان العلم، كتبا محلبع ق والمثرات الخثر أفعال 
الأخلاقمن ير جاستا عل وكان الفقراء، عل ويعهلف ،، الضيفؤيكرم الرحم، 

الخق.أنه يراه فيإ وجرأة وسجاعة عالية همة له وكاست، الحنة، والصفات الحالية 
علالشباب بعض وساعده التفير ق القيم ابن كلام بجمع وقام رسائل، عدة ألفا 
آخرق الأمراض عليه توالت، التمر(. عل النثر )الضوء أسإْت كتاب ق ذللئ، 
ق؛المحتوم أجلمه ووافاه والكر، الضغهل وذللثط؛ارتفاع عمره 

ظنهالرض. مع صرخ بعل، 

والمبتدأ٢(، ٠ ٠ )م/ الماظوين وروضة (، ١٨٠)ه/نجد عل،اء ق; ترحمته انفلر 
والخم)أ/ها؛(.



ilii/:"ض"ث؛ءتيثساسم 3كة1 
دونااوظدث0:  ااأاورخ:ماا'/آ-/خهّآا

الرياضضء بعض عل ءة  القرابصفة بيان اكوضوع: 

/محمخم 



ذ|ه1؛لو1يخءنيمحباسص هص_ذهف 
:J١٣٠٨٢ج١٧سالرياض

العميل،العزيز همد بن اش همد اللكرم• الأخ جناب إل الصالخي حمد بن عل من 
الاه.متمه 

منوعنا صحتكم، عن الموال مع الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم الملام 
ضصحتكم، ومرننا وصل، الإخوان خط وكدللئ، وصل، مثزفكم نحّإ. كإ اممه كرم 

القبليةالحجرة ومارة حمدان ابن قرعات، عن الإفادة وأحتتم ذللث،، عل الحمد 
الثيؤخيكتب، ورقة ظهور من لكم اش بر ٌا خموصا ونراءتكم، 

المجد،ق الصبح صلاة يعد الإخوان عموم مع نحن رئبنا فقد قراءتنات صفة أنا 
العمدةق الجلس هدا ق ؤيقرأ التوحيد، ثم الألفية، تم الزاد، ثم الرام، بلؤخ ل أولا 

المخيوم فيه مكنانا الذي اليت ق ولنا اعة، ّبرع الشمس بعد ؤيتتهي والقطر، 
الفلهربعد والبلؤخ، والزاد، التوحيد، ق دروس؛ ثلاثة صالح المخ ؤيوم ، محمد 

ؤإتاكميرزقنا الله نرجو والعصر، الضحى آخر محالس وللإخوان ، الثإن إل 
التاير.والعالم الاستقامة 

سال؛،وأنت، والأخوان، والوالدين المخ عل لنا مالم سرحه، لزم ما هدا 
لم.يالهنرودى المحمي افه عبد عندنا مجن واثلأم. 

الوقت.ذلك ل المالية ونير الحمدان، ماليإن بن اش عبد أي• ، ١ ل 
ووفياتوحوادثها نجد تاؤخ ق الموسوعة كتايهت ق القاضي عثإن ين محمد الشيخ قال )٢( 

فيه،الخثر أهل وأسهم بعنيرة، الجاّع مقدم عاره - ٥١٣٦٢سنة ْلول ت ١  ٤٢ص أعيانها، 
البسام،الحميد العل الوز وعبد الذكر، الحمد وحمد ساليإن ت فيه أسهم من أبرر ومجن 

لآحرينّ•حمدان، ابن وااورiر البسام، العل ومحمد 
كتب،.بصرف أمر فيها لشيخنا سليإن ابن الونير أعطاها ورنة وهي )٣، 
^مد؛نإ؛راممآلاكخ.)٤( 

)٣(.حاشية ل)ا/*هأ( انظرترحمته الشيح. عيدالعزيزآل بن صالح الشيخ أي؛ ( ٥ ) 
والخصر•الظهر محن كون وفإ وهو لخرون، )٦( 





َّرا«بم^^0صصا،ا

بغتميقالهثدى مهد بق طلي السيخ مراسلات 

(١٤١٩^١٣٣٠^

بنشكر مهم؛ ولكن مناعنها، عل قرأ ه، ١  ٠٣٣ عام حائل بمدينة ولد ترجم! 
ابنالقه وعبد الخليفي، القه وعيد الثأغدلي، وحمود الشامي، محمل ين وعل حسان، 

الظاهرعبد هناك، مشاعنه من فكان ه  ٠١٣٥ عام مكة إل والده مع انتقل بليهد، 
بنالقص وعبد ماح، ابن ومحمل حمزة، الرزاق عبد ومحمد وقاص، ومعد المح، أبو 

ابنالعزيز ومد إبرامم، بن محمد I المشايخ عل وقرأ حمدان، بن وسليان حن، 
التعاليم،ق عديدة مناصب تول الماعاق، الينا أحمل المخ عل مصر وف بار، 

الشيخعينه ثم الابتدائية، بالمدارس بالولكلة التدريس تول حينا فيها، وتدرج 
والتوحيدللفقه مدرسا سابقا العارف، مدير الد؛اغ محناهر والسيد حن بن القه تمد 

إلانتدب، تم البعتاتر، لتحضير انتدب، نم ه،  ١٣٦٣عام حولي الالعلمي بالعهد 
.،٣٥١٣١^عام المعارف، بوزارة مفتشا نمن فيها، مدرسا فأصح بمكة، الثريحة لكية 

العامللمفتس اعدا منمن  ٥٥١٣١^عام وف الشريعة، بكلية التدريس ار ولكنه 
الرسميةالهام هذه إل إصافة الشريعة، بكلية بالتدريس قيامه مع المعارف بوزارة 
تركلكملمة. الخرم ف المتة الكتب شمح وفد بيته، وف الحرم ق دروٌّرا له كانتا 

كتباحقق كا حائل، عناء تراجم ل الحائل زهر منها؛ المؤلفات، من مبارلك إرثا 
القلم،رقيق البكاء، ممر لكن الحلم. ؤللبة ص الكثيرون عليه مج كإ ممرة• 

الخميس؛يوم توق حتى حياته، آخر ل عليه وامتد بالمرصى أصسّت، المواعفل. عنلء 
 ٢Y / ;الحرام.المجد ق عليه وصل ه، ١ ٤ ١ ٩ ٣

(،١  ٣٧)م/ للعلأونة الأعلام وذيل ، ٤  ٦٨ص والش،ائل، الكرم منح ل• ترجته انظر 
(,٨٥٧)y/ر أميا وموصوئ 



:_ 1 M،هسسسدؤ

عضوالإفتاااوظلث0:  ١٣٨٠ا/Y/اكاويخ:؛ ااواقم:)ا( 
العيددقيق لأبن الأحكام إحكام عل الصنعاق حاشية كتابت حول اااا0وهوعت 

-ةم.راذ 

امعنده 
راري>(ي(رص'ٌم/ءك 

ٌرررب؛ميمءذا0بمحرصذيم بؤ،تحررامحنآ٢ 
ء-ضآم
\رإزم><-طكزسلإلإرمح محن\ممحّص رم رمماسماد< 

ىمُ'؛ِضَ ٢ ررني<رم ضِ مِرُمثربغ ءَصنمآ ١ ب') اال؛ري 
نز٧ A مَُإأسم؟ همر( 
٦٩م لدنء آ م ر(حزبمُانبر/\ مسس 

ظتمَ

٠^؛
r^'^v،



1|هآإتظضاثخسمسص كضظ|

الحرم.عقيل بن اض عبد الشخ! الفضيلة صاحب حضرة 

وبركاته.افه ورخمة عليكم اللام 

بصحنكم،مسرورا وتلوما الكريمة، التكم رستلقيتا واحرام تقدير يكل 
اضارجو الاجملع، تلك، وذكريات ياحيكم اجتإعكم نحو شعوركم لكم ومقدرا 

بكم.ثبمعنا أن تعال 
وصلهاإذا الرياض إل بالسفر التوبجري صالح الشخ وعدت ند كنت، 

عليكماللام لأجل عزم عندي وأنا الأن وحتى يقدر، ل؛ ذلك ولكن هو، 
مناكإ لديكم، عزيز كل عل سلامي بأوقاتما• مرهونة الأمور ولكن والمشايخ، 
ولمتم.لمون يالإخوان 

أحوك)اكوئح(
الهلعنحت، وبقي والثال، الأول، المجلدان منها وصل الخاشية ملحوءلة1 

عمدةوضعنا أننا هو ذللث، ق بب، وال، متة ق متكون لأما جلود، أربعة 

التويرى.محمد بن صالح الشخ أي؛ )١( 
دنيقلابن الأحكام عماوة مرح الأحكام إحكام عل الصنعال حاشية ،رالعاوة وص• ( ٢١

ين١لالالثv عبد الشخ أن وذللت، طعه، عل وأشرف الهندى، عل الشح" حققه العيدء، 
بنمعود الملاائi، إل ورفعها ننسخها، اليمن من الكتاب من محلوحلت وردته إبراهيم 

لتحقيقهمصر إل بالذهاب الرجم وكلف، نفقته، عل بهلبعها أمر الذي العزيز، عيد 
الكتابآحر ق ذكر ك،ا تحقيقه من وانتهى قيام، حر بالعمل فقام طعه، عل والإشراف 

وفدم، ٥١٣٧٩م الملقية الكتبة ل وٍلح بالقاهرة، بالروصة  ٥١٣٧٩ Irlsrل: 
الخعلمث،.الدين محب، الثيخ له 

محلال.ات.أرع ل طعت، أما والخال، )٣( 



ع،محاق؛ءمحمحساسم ق[ج1 
لكنإذا وتعليقنا أسفل، والحاشية الومط، ق العيد دقيق ابن وشرح أعل، الأحكام 

أممل.تعليق عناك 

معتنتهي حتى ثيء منها يونع لا أنه ارتووا الشاخ »كأن التونيع، أما 
الخارجق غائب الأن ١،^، عبد واشح الفكرة، هده حلان، طبعا وأنا ^^١^١، 

ملممن ؤيكتسا الموجود، نيونع عليه  v-JijCoأتنا ر"؛ع إذا وربجا القدس، لزيارة 
يمل-جزء كل ليض الكشف 

بالحتيييةالؤيد مكتب، بوامعلة 

بالعروقالأمر لهيتاينج العام الرئيس الشيخ، آلر إبراهيم بن الللئ، عبد الشخ أي^ 
.٤٣١ص ل شيخنا عع رمراسلأ1ه ترحته انثلر بالحجاز. النكر عن والنهي 



ءهة؛ت|مناشخعنيبجسدسي  ■هه.::خةإ'ف

عضوالإفاءالوهقة;  ااتاودخ;يم؛/اارمل الوكم:)آ(

الكتتبعض الشيخ إهداء حول ال0وثوعت 

م.رأيىهه\\مغ•يإ/ءمحم 

اس

آؤِأ آِزن ُءم '؛'شيءلزًءرَ 
١-، /لإ ُ>متسمءو مي 

Iمِرمحرتورم زمم وصايم,';أ'ٌا١ م ث 
مءV ِرر م َتأ ُن، همق"راتمغ وءّ 

/v\ي را/إَأماو■ ز\أ يَربشش/ ممِِ-مح^ 

ill
—.-جو-— —



ه1بهت
آثجي(اقأيدتّم 

/يو\في\\ااا\\س

•المحترم عقيل، ين الله عبد الشبخ• فضيلة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
عجبتوقد والسرور، الصحة من فيه أنتم ما ومزنا وصل، كتابكم 

أيلديه ليس به وعهدي لصر، عبيد ابن إبراهيم مقر بشأن منه تعجسم مما 
أنتيوالخال بالعجب، اق فالأقدار مفاجئ، حصل الفر إذا إلا اللهم ء؛لارئ، 
ستصلكم،افه شاء إن كل وعل أصحاما، أمإء عليها مكتوب نح سع سالمته 

وهوالحديد الفقه ق كان إذا إلا تغرم، لا الهدية أن مع علميكم، نخلفها فؤإلأ 
سرها.الله كفى الشبيبة، هذه ْع علمينا طاغ الذي المقارن بالفقه يسمونه ما 

المللمث،وعبد دهيش ان الشخ ما ي ل، العمود الشح عل سلامي 
ودمتم.اللام، بمدونكم الإخوان وكافة 

أحوك

)اكوئح(

النهىأول تدكرة كتابت صاحب المحن، عبد ال عبيد بن إبراهيم الشح أي" )١( 
.١٩٥صر ق لشيخنا ورسالته ترخمته انظر الديان. الواحد افه بأيام والعرفان 

(.٢٧٨)Y/ق شيختا ع ومراصلاته رخمته انظر العمود. محمد بن ليراAيم الشخ أي؛ )٢( 



r؟v؛4nثاشغد،مساس 
'ذ؛ّ. • س  ١٠ ٠٠٥٠٠.•■

بز

 /I"<■, ■-؛؛ءا'ااي.
-سص■

الإفتاءعفو ااوتارث0:  ١٣٨٤اأ/ي/1اتاووخ: ااوقم:)م

^١٠^)أحد هدائه   Lوللشخ الكن، يعص رسال إ حواكولمموع: 

>ذإ-ؤث؛مح

ئ\آاا\بم\امط  jbj؛،محس
اى

."-......■■■.■•-.■•..M,,„....... ^ء--.م■■■-.■■■■-■^.■■".■ 

رستم.م.ثا..لإجم. 
^^و\تئ...هميلنخ..س

■--ا--هم!لإر^^و؛ئ-."ي 
ر-أ--يمر-.-.سم..ليْ

^^آ،بشبصيصظنسمذلتصغ
رنخا-.-و,س.ا..ني,ءمن؛لجم؛إ.رسؤ^،

''د'لأ^ُمح"طىب؛مممه؛م-م،^-صمن،زسد^'■ل'ئ'

~آ"ءومحى-■



تسمحاثءممحساسم ; قت،0ت 

اآ/'\/؛ا/مأاتحريرافي:

اش.سلمه عميل، بن اش عبد الشخ؛ الفضيلة صاحب حفرة 
وبركاته.اممه ورخمة عليكم السلام 
لهلفكملكم شاكرا والسرور، الصحة بحال ا،لكرمة مكة وصلت فقد وبعدت 

،الباف نقصن كتب* عل امستحصال لأجل هدا كتايى تأحر وق* صيافتكم، وحن 
الشيحمن يآحد بأنه أحدهم ووعد الكاب، ق أحدها لر وصول عند لأن 
نهيقيمتها، ملمتمونا الكن المختن منه فآحذنا ذلك، وفعل كمية، عبدان ابن 

الجميعوصول عن أرجوإنادق ، الجاتل، رزير كتاب؛ من سخت؛ن مع تصلكم 
يسلمون،والأولاد المشايخ منا كإ والأولاد، صحتكم كامل عن إفادق مع إليكم، 
أحوك)التوقع(ولمتم• 

تتألف تعلق ذ،ا المرام وتحقيق الييال، كوى من ايال انقضن كتاب: أي؛ )١( 
الرحنعبد الشخ القها رسالة عل رد وهي حمدان، بن الرحمن عبل• بن سلميان الشيح 

واللام"الصلاة أفضل نبئتا وعل إبراهيم—علميه اممام بعنوازت الياق العلمي محيى بن 
عامالكتاب حليع المطاذ،ا، توسع إل الحاجة عند محوصعه عن تأحيره نحور هل 

علميهاالرد ق الق وئ الرسالة عل الكلام وانظر بمصر. المدق بمطبعة ساه 
في)\ا^ى.

ممهلهي الش حائل لعلمام أفرده حاترا. تراجم ل الخاتل أزهر ُولقهت وهو ( ٢١
والوفاة،الولادة ل الأفدمية حسب عل — ق،قاومته ذكر —ك،ا رتبهم وناس رأسه، 

تقدمجت،من ندم فقد الأحياء أما عليه، ونف، ما ب، حالوفاة به تقدمت، مجن ندم وربا 
وذكرأهلها، من يكن لر ولو بحائل القضاء تول من امماب ق ترحم كا ولادته، 

ثلاث،نق الكتاب يفر عنده. هما سيان ومحوديه، القرآن وحففلة للعلٍاء يرحم أنه 
؛تارخثالكتاب— آخر ل ذكر —ك،ا تأليفه من انتهى وقد ترحمة، ( ١٠٤وفيه)صفحة، 



حِئحةإ3صصبما،حَر

ضحصرتيصن،آوامحهم

(١٣٩٥^١٣١٩^

الرياضمدينة ق كتابا دخل وصلاح، علم بيت ق وريي بالرياض، ولد ترجمص: 
الون،من كثثرا فحففل العلم، ؤللب ل ضع ثم القرآن، حفظ التميتر، محن وهوق 
اللعليف،عبد بن اف عبد الشخ عل يقرأ العللبة كبار مع ضع ثم والدم، عل وثراها 

الثخعل وقرأ فارس، ثن حمد الشيخ لعل حن الشخ والدم عل المحو وقرأ 
الكلام.نواصي من متمكنا ومتحدثا الأول الطراز من حطيا وكان عسق• بن محعد 
مساعدةايكر عن والنهي بالمعروف بالأمر القيام الفيصل الرحمن عبد الإمام قلده 

بسببوانفع قيام، حيد المهمة بءدْ فقام اللمهليفا، عبد ين العزيز عد للشيخ 
بالمعروفالأمر هيئة رثاسة العزيز عبد الملك ولأه الماد. أهل وحزمه صرامته 

كانهر. ١  ١٣٧ عام والشإلية الشرقية المنهلقة إليه وصمت ه،  ١٣٤٥عام ينجد 
التدكردائم ذلك إل وهو لائم، لومة فيه تأخده لا بالحق صارما قويا، حازما 

منوالملاح الخير لأهل مأوى كان يه• اش ٥؛^ والإرشاد، والتوجيه والوعفل 
الشخصياتومن الوجهاء، كبار ومن العالعاء، أعيان من وكان والغرباء، المواطنين 

أصابهوالعام. الخاصى يقدره النافدة، والإشارة المموعة الكلمة له البارزة، 
؛تارختبالطائف توق أن إل عمله عل استمر لكنه حياته آخر ق الربو مرض 

خالدالللث، يتة.ل.مهم كثير، خلق حنازته وحفر تبما، علميه وصل ه، 
الرياضجامع ق علميه وصل الرياض إل جمانه نقل ثم فهد، الأمم عهده وول 

بعضهميعزي الناس وصار والحزن، الأسى وعم العود، بمشرة ودفن الكم، 
والأدباء.العماء من جع رثاه وقد يعفا، 

والحروالمبدأ (، ١٤١)Y/ النافلمرين وروضة (، ٠٣١ )ه/ نجد علم،اء ق: ترجته انفلمر 
(.٤٥٩)؛/



:ةأءء§مح،محف«ُمحِماهة أتْءت 
الرياضقاصي ااوظدث0:  ١٣٧٠ا'/ه/'اص; الوق0<;)ا(

االكتبعض حول عميل ابن الشيخ من ، حهل1ُعل  جوابلا0وهوعت 
'ء ال

٢-

بَلإص;
صل'لفا رث-م' اهيإ رو1 ا مشمة ل أرّغا لءا سريهما 

دلدا لرلهَُإ إ < UJا صره ا عقتل •يمه غبرلهمزم ،٥ س، عإ 
سمًلتمٌهمة ل رما س، رهمر' ' ه وما له ا ورمة عراك يمدم لا 

رللئعلك لمأل لهه ر محراّ رخم لرِثآ مامحتنارك ئره روعامحه 
وأالمِقُمًللمأ ً ملََِِصا راّه ا وهمَم رسما ورم ' خ 

يءانحدلاه٧ وِا ريو0 ا صِآِ ؤه ثم محاا وَ/، ء نقا ُا محه هما 
صطموِعاتائِه ارأ ُا محمحهمم، ُِيه له لما ا رَء 

اةا؛اّ،زب ض ام ات ؤ!لرضاران ِيم ن ا
ررئيا ر لنا ا نيئ واًامكة روُب0حاد\ب<م< اوا

وانقازءثار'س،ناو جش' آل محال ٢ جئ محازرت 
ألو0إآإمقبا بمدا ثمبمنا زجموئك -^؛ ٨١ُ لَيمح ا ان كب تا تب م١ 

.رهمه لزن/، ا /، itلما محوأُِل عض' لتولممأ( ا كيه ,مع -ءبمآ'لكا ء
يرض؛نإمحاغ

^^٢٧٢٠رجغ محالولم' كإلهِ محرى ر' بة ارص صك 
^Gxابَ؛ثلُ'تج ^ ا ٧٢٠١^^مث'تجج م'ئخ 
اV ٧ t م ر0 \ مححرِ حنَريأ اليه ورُة 



ٍ[|"وآ٥إِ الفيج منالثيخممربنهشتة|س 

ش—>محاوفياص
تالحرم الفاصل الشيح الكرم، الأخ حضرة إل الشيخ آل حن بن عمر من 

والدال.بالتوفيق اتنه أمده عقيل، ين العزيز عبد بن الله عبد 
وعافيةجيدة صحة لكم تعال الله أرجو وبركاته• الله ورحمة عليكم اللام 

ذلك.عل تعال اللص نحمد تزكم، لدينا ومن صحتنا مستمرة، 

حافهممن ؤإياكم وجعلني رصاه، بحبل الله وصلكم وصل، الكريم كتابكم 
العالإنّرب ف الحمل. والعافية، الصحة من فيه أنتم ما ومزق واتقاه، 

الثريعةفكتاب ت الكتب مهلبوعات عن ذكرتم ما خصوص ومن 
الده~شاء ~إن نيا أتوجه أو افه، ماء إن هرب،، عن إليكم مأرسلها والاحتيارات 

إنجهد.ا، آل فلا منها ء بثي فلفرت فإن النار! وضر النار محلة محموعة وأما ممب، 
جدا،تهمنا خصوصكم ل الذي الثيء أن محب~ ~يا حبر وأنتج تعال، الله شاء 

فيه،الأذى عل والصابرين الحق، عل التواصثن فيه، التحابجن من ؤإياكم الله جعلنا 
الابنمنا ك،ا والمشائح، والإخوان العيال عل الحزيل اللام ومنا كريم، جواد إيه 

الحمحمحيى، والأخ وأولادْ الله عد والئخ والوالد العزيز عبد وأخوْ حن 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام الخزيل، اللام إليكم ينهون 

'\إ0/'سى

محكم
)التوقع(



ح|ءق1اسالفيخءمرمحِآوامح  1كْق1■!
عشزةقاصي ااواظدق0:  التاولخ:؛/آا/ّآ^ا الوقم:)٢(

عل.>ك(الخ الصحه عن السؤال / والمؤدنما والأئمة النواى مرتاى حول ٠ ال0وثوع 

العروق\لأَا مثن إدارة 
محءفاكًكو

؛اؤاض

أ

وخ-.يمحف
سءفظبمصسدالرقأ0 

سمع

ااًس

٠غمدص./، معّليالصة١ 
محأرممح؛َولعاف تuيمارص رجوس 

ISmMM
SSiii

بَّلمءاّةم خنمحء / هم؛رو 1روثوو\ وارو>ز؛و&ك؛ذأ 
أثيمرِبم عض( 'بزم را



أ|أُّاه؛ ضاضخصبجِاوابي أة َ أ
ذ1. !_ 

آهآضأق يسم 

الحرمIالفاصل الشيخ المكرم، الأخ حفرة إل الشيخ آل حن بن عمر من 
اش.حفظه عميل، بن اممه عبد 

والعافيةالصحة لكم تعال افه أرجو وبركاته• اممه ورُهمة عليكم السلام 
إليهونتوب وتشكره، تعال اممه نحمد تسركم، لدينا ومن صحتنا والسرور، 

ونستغفره.

منأنا معلوما. محبكم لدى كان ذكرتم وما ، الكريم تحابكم تلقيت 
قريبوعن مهمتها، وانتهت الوازنة ق دخلت فقد النواب مرتبات خصوص 

الملكأجلها فقد والمزذنين، الأئمة مسألة وأما مشاهرمم، نحرج الأتح~ ثاء ~إن 
شاءإن طلبها، ق ونحن السنة، هاوه الج موسم انقضاء إل اش~ ■"حفظه معود 

والتمثر.التوفيق افه أل وناغ، 
بكلالدينية الشؤون هده إصلاح ق جهوده باذل محبكم أن أخي يا وتحلم 

أعإلناكثرة وكيلك اض، حففله الملك، عل المهان كثرة نحفاكم لا ؤإنا ممأكن، 
الكرموالدكم عل الحزيل صلامي والسداد. التوفيق ولكم لتا افه نال بثا، المتعلقة 

ثألوزكمالرحمن مد والأخ الأولاد منا كا والإحوان، والأولاد ارنه~ ~حفظه 
وبركاته.افه ورحمة علميكم والسلام سلامهم، جزيل 

محكم)التوقع(
سعدى،بن الرحمن تمد الشخ صحة عن تطمنونا أن رجاؤنا ملحوظة؛ 

والعافية.الصحة الله منحه 

ّ ٤٥٥ص ق انذلرْ )ا(



أ٢؟ مذ،اثثيخءهرلأِ|واي 
'ِسصاء1ه'آءهعِ-.ءهء  لآت|ت

العلياالقضائية الهيئة عضو ; a_،gl؛ :_1u/،j /١٣٩٣ الرقم:)٣(
ِوإقنجاللطف عيد بن محمد بن الرحمن  عبدالشيحت وفاة ق التعزية عل حوائط ال0وهوعت 

يس

الربواكلقأ بنجد المحروق الأمر لنات 
الأنأJلبوحط 

لحاصاص 

^^!.ا.س؟اس.\اأارم 
,ِ,,.حهتلأ.,طص 

*حاإظالأضر<الأحاسمساسمءبمدااا،بمنمدالعزضبنض 
٠٠اJلأمظفموبماشطاه 

رواأاك؛خى ر1لضنيملأ ه /٣٩ ٦ >طاثااياالٍخ ص
شعلأم؛^، ٢٣١ ٠٠محاتمايد(٠ اس^^اسكربالماضش 

إزبمدر،زامإن،جمسم؛ابي'* انحمنءزا؛نا الال4تعالى ر1ال *٠ الءوأ7ا 
٠' "جع،ج؛م؛ الآناد(ان، د؛ن ءا؛اثمءلى يمتا إن بمئوصمحإ؛* القمل 
٠ءءء، اللط وإرحا،ه علكم إلمسلأم ٠ ٠ 

الخلم

،ااٍآن>ء<انسايخ



محنةقاضى الر،ظرث0:  ١٣٧٣_: 
عنزةإل حن بن عمر الشيح جولة حول حطاب اا0وهوعت 
Iمواضع ل الاقتراحات بعض قديم / الناس عل وتآث؛رها 

آلنجمألدمح، أق ثم 

امدهالخ، ال حن بن عمر الومحورء الخ الفغله صاحب حنالب إل 
بتولض.اش 

وبركاته.اض ورحمة عليكم سلام 
ألقيتماش لكلمتكم كان ونل التلأمة، ْمحويين عندنا من توجهتم ت بعده 

المنكر،عن والهي بالعروق، الأمر إل التوجيه ل أثرها أكم بعنيزة الناس فل حمل 
معهمعينا أمركم وحمتا همهمتهم، اداء ق وهمة سجاحنا منكم الئواب، واكتسب، 

الماسعل اض— —حففله سعود الللث، كتايح قرئ وقد برئيسهم، ثإنية ليكونوا أربعة 
ينخأمرنا كإ يدلك،، القيام عل ؤيشبع هده، بمهمتكم فيه ينوه الذي الحمعة، يوم 
استلمناالش الهيثة تعلي،اُت، بنقل أمرنا وك،ا الأخرى، الجمع ل لمقرأ منه صور عدة 

بموحبها٠ويتمون الموايب ليدرمحها منكم 

الماس،ناهدئ الش أعإلكم له وذكرu لاواولث،لاا، أبرقنا ممشاكم إثر وعل 
قوامولا فواتده، كثرة نحمى لا الأمر هدا أن والحقيقة عليها، ترتيت، المي والممالح 

وءلائفهمأداء ق معهم وبحثكم والموذنين المساحي أئمة مسالة وكدلاائ، به. إلا للدين 
اءتم.دناوقد وءلائمهم، ق واهتموا والممتوا ؛،، ^Jilالماس فنشهل أعإلهم، وتبيين 

المواب.جدول ْع -بدا مرفقا ترونه بجدول أمحمإءهم وكتبنا أمركم، 
إلينفلرون والموذنين والأئمة النواب، س كلأ أن إليه نفلركم نالمت، وكإ 

لالأ3لاب، هدا عل حن بن عمر الشخ جواب واننلر 'ا(، في)'اأ/'الختناب انظر ( ١ ت 



ج'قققةإشاضخصربىِ؛واي 
ومواساماؤإنجازها، إنجاحها ق بكم ثم تعال باغ أملهم ؤيعلقون رواتبهم، 
مقال.ولا حجة مهم لأحد يبقى لا حش بريدة، ل ؛زملائهم 

والسيارةلها، يلزم ب،ا الدائرة تأسيس من به أمرتم لما متتْلرون النوائب، ثانيا! 
علميها.البلد أطراف لتفقد 

قمباركا سببا تكونون لعلكم مارتبا، يتم لر التي المفتوحة احي المثالثا؛ 
نحفاكمولا بمارتها، القيام تطبعون يلا الناس لأن عإرتيّا، ق الحكومة اعدة م

أحوالهم.
بكماف نفع ذللئح، لثل توصية إل تحتاجون لا وأنتم إليه، نظركم نلفت، ما هدا 

•حياتكم ل وبارك 
عقلبن اف عيد 

ساقل (، ٩١)ه/ والعرنان النهى أول تدكرة كتابه ل عتيد بن إبراهيم الشخ قال 
أمرالة، هده من شعبان شهر بدائه ل كان ُلما -! ٠١٣٧٣منة حوادث عل كلامه 

لتتفقدالبلاد أنحاء خلف ل تتجول أن العالم لهيثات بتوجيهات الخلألة صاحب 
السيخال حسن بن عمر السخ فضيلة فقام الماحي، وعارة والتحليم الدين شؤون 
الشرفيةللمناش حولته من انتهى أن يعد ذلك، عل للإشراف المالكة شإل ل بجولة 

يلدةكل ل والاستقامة الدين أهل من هيئات رئب حيث الشرقية، ابتوبية والناؤلق 
أنكإ رسوله، وسة افة كتاب ق حاء يإ والمر الدين، أمور عل الحافظة لأجل وقرية 

منعودته بعل والحجاز، عسير ل مماثالة بجولة يقوم إبراهيم بن الملك عبد الشيخ فضيلة 
أنحاءجح إل نفدت قد بالمعروف الأمر هيئات ترتيبات يصح ويدلك ومامة، حيزان 
جعلوكيلك ترميم، إل مجتها بمتاج ما بترميم وأمر الساجد، جح وأحصيت البلاد، 

القاصيسعود الملك جلالة لمتهاج طقا ذلك فأجرى والوذنتن، للأئمة مالية ساعيان 
الدنكل ق المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر جانب وعزز الدين، شعائر باقامة 

الدعوةإمام مع عليه تعاقدوا فيإ وأجداده آبائه حلريقة عل تمشيا منه وهذا والقرى، 
الصالح،.ازلف بعقيدة التمسك ل الوهاب عبئ بن محمد السمخ 



ضييكرءص 

(٥١٤١٩^١٣٤٥);

يحلفيها، ونشأ الدية، إل انتقل مكة، من قريبا -، ٠١٣٤٥عام ولد ترجم: 
الشهادةنال ثم الأيتدائية، اثأهادترا ونال الشرعية، العلوم دار ق يحل ثم المحابح، 

داريحل ثم -، ٥١٣٦٣عام ق وذلك، العمومية المعارف مديرية من الأيتدائية 
الشخولازم ، ٠١٣٦٧ستة ق ذلك، وكان العالية، ثهادما وأحد الحديث،، 

دارل لوس آحرين، مشايخ س واستفاد منه، واسماي الإفريهي، الرحمن عد 
تولالحديث، دار نافلر الإفريقي السيخ وفاة وبعد غثرها، ل أيضا ودرس الحديث،، 

وموجهاومربيا لها مديرا فيها واستمر عنده، رفيعة ومكانة منزلة لها وكانت، إدارتها، 

ثمالمساعد، العام الأم؛ن يعمل وكلف الحامعة إل نقل  ٠١٣٨٥عام ق لهللأ-أا. 
مركزعن مؤولا صار ذلك، بعل ثم الحديث،، كلية ق تدريه مع عاما، أمينا متا 

الحامعة،ق النبوية والنيرة الننة خدمة مركز عن مؤولا ثم الحامعة، ق الدعوة 
علإشرافه إل بالإصافة به، أنيطت، التي بالأعإل يقوم الحامعة ق ذللثخ عل واستمر 

لفجالعقيدة عل كان ؤإدارتها. فيها ابلوس إل رجع تقاعد ولما الحديث،، دار 
طريقعن وحل عز اض إل بالدعوة قام وقد المخالفة، الناهج يكره ومنهجهم، 

قوحل عز النه إل للدعوق ذه——، وكيلك، ستة، ٤ ٩ لمدة النبوي الجد ق تدؤيه 
الصيفية.الإجازة ق للتيريس وأيضا الإسلامية، الحامعة من منتدبا المختلفة البلاد 

طق/الأربحاءت يوم صبيحة توق 

صمن(، ٤٩١)٦/ البدر العباد حمد بن المحسن عبد ورسائل كتب، ق! ترحمته اننلر !١( 
كوكبةت وكنابح عرفته،١، وكيف، بجإئئ4 فلاته محمد بن عمر ١االشخ بعنوان! له محاصرة 

.١٠٣ص القريوق، النه عبد بن عاصم سكتور الدحي، ومصابيح اكى أتمه من 
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تءثُ•سامخءمرونسوس هتا'0م 

وأعزه.اف حفظه عميل، بن العزيز عبد بن اف عبد ابليل• الشخ فضيلة 
وبعدتوبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

والمثائختكونوا وأن والتوفيق، والعافية الصحة هن مزيدا لكم أرجوافّ فإف 
وأسرها.الأحوال أصعد عل عليكم يعز ومن 

نيجثرياإل به قمته ممر من عدت محر، عل تعال~ اممه ~يحمد أق وأفيدكم 
اللغةليرمى مشكورة الإسلامية الخامعة أقامتها تعليمية دورة أعإل ل مشاركة 
(٥٧٤)عل يزيد ما حضرها كانو، بمدينة نيجيميا ق والمدرمان والوعاظ العربية 

فقط.يوما عشرين ق اشركت، يوما، أربعون وميما شخصا، 

الا.ءوةإل الشباب توحه ذلالثc من حدا، كم حم الدورة هناْ قيام ق وكان 
الصوفية.زعإء وبخاصة المثاتخ، عليه وحدوا ما وامتنكار لها، وتفهمهم السلفية 

ق!الورحة الكريمة رسالتكم وحدت العودة وبعد 
ذلك،وكان التح، حي، لتوزيعها ريال ألف، عشرين مبير يمثل شيكا وبرفقها 
والرضوان.والتوفيق القبول لكم تعال وأسأله ممه، والحمد 

تبعدملأينة ق كبر يتعلق؛مجل.. أمرا لفضلتكم اعرصن فإل الناسبة وبهذه 
وحرىالثناء تم وفد لبناته، أموال بجمع اكينة أهل قام كيلو، أاّبمائة كانو عن 

بالتلييسالقيام عن وعجزوا والحمعة، الخمس الصلوات فيه وتولى قيقه، ن
مل.ينةوالال.ينة لأستكإله، العون إل ماسة حاجة ق وهم الياه، ودورة والكهرباء 

عفليموأحر لهم وعون حم ففيه الله وفق بإ اعدبم ملكم نير فإن وصلاح، علم 
اللهبفضل وكنت، ط0، مفرق ق بعيني الوضع رأيت، لأف وذللث، الله، عند لكم 

محلريقعن يكون لهم العون ؤإبمال لتشييده، لهم العون بعمى إرسال ل أساهم 
اللهيفضل الواحد السعودي والريال والعتمرين، والحجاج الزوار من الثقات يعص 



^^لإتتس,؛||1آتء
والحديدالإسمنت وبخاصة الواد غلاء أن غ؛ر و؛و\ت، خمس عملتهم من ساوي 

الصعب.هو 

عندناومن والآل، والإخوان المشايخ وخواصس أنفكم عل ملامي ْع ^ا 
ؤيتولاكم.محفظكم وافه والمشاخ، والإخوان ، ١١٢١

حووفي\0^ا؟اص\
الحبمن 

)اكوقع(

فلاتهمحمد بن عمر 
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/الخامعة وفد صمن نيجمسيا إل فره بالشخ إحبار اكوهوج: 

اشإل الدعوة عل الملكة ي درسوا الذين للعللأب والأمراء الحكام الأحباربمساعدة 

لآإإمحمب(اوذم

،ا;ددثثةاصنمة
"س،ب،ههأ■؟

إم،ش:ه'اابماس

—ملم 
ايئاج•

مإي؛.11ّ

محاصنحسنهإصا ُلإ؛بَا  ١٢۶
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ء
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ساضصبجسمحمم

اقاؤمحهمفِ
اف.حفظه العقل، العزيز همد بن اف همد الحللت الشيح العلامة، فضيلة 
وبعدتوبرلكته، اممه ورحمة علتكم التلأم 

والألتكونوا وأن والتوفيق، والعافية الحر من مزيدا لكم تعال أرجواض فإف 
وأسرها.الأحوال أسعد عل الإخوان وخواصي والمشاخ 
ق؛المؤرخ الكريم خهيايكم استلمت أن سبق بأنه أفيدكم ثم 

القعدةت قط دهم، العادة، ص، لتونيعه ريال ألف، ٢ ٠ ٠:^ يمثل ثيكا وبرفقه 
وأنمنكم يتقبل أن تحال افه وأسأل توزيعه، اغ بحمد جرى وقد ، ١٤١٣والحجة/ 

الكريم.الحواد إنه الأجر، ق معكم يثركنا وأن يثييكم، 
وفدْع نيجمِيا إل مسافرا كنت، لأش إلتكم الخْلاب، رد تأخر وقد هدا 

مرةالإسلامية الأحوال أن وأفيدكم مدنها، كبرى من مديثتن ق للجامعة 
اعدونؤييتفه«.ونرا، والأمراء الحكام ير، اممه بحمد الوعرة أمر وأن ومشجعة، 

ف.والحمد نثرها، عل المالكة ق درسوا الدين الهللأب، 

الألهمدنا ومن عزيز، كل إبلاغه وأرجو حميعا، عليكم ٌّلأمي، ُع هدا 
عليكم.لممون ؤيوعافية، بخير الإخوان وخواص والمثاخ 

)التوقع(الحسي، من 
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1|ه1ثوظأت_وؤ|ت 

دسآثامحهم
وأعزْ.تعال اف حفظ4 العقيل، العزيز عيد بن اغ عيد الوقورت الشخ فضيلة 
وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

وأنالتوفيق، من ومزيدا والعافية الخثر لفضيلتكم تعال افه أرجو ويعد• 
أناوأفيدكم وأمرها، الأحوال( أمعد عل والإخوان المشايخ وخواص والآلا تكونوا 
يسركم.ما عل اممه بحمد 

وأمأل(به، التهتثة حالئس لكم أفدم الميارك الصوم مهر حلول، بمناسبة إنه ثم 
ثبعلهوأن يرضيه، الذي الوجه عل وقتامه لصيامه جيعا يوفقنا أن وعلا جل افه 

عليه.والقادر ذللمثج وئ إنه الصالحة، بالأتمالط نعمره لما محر موسم 
بأنأبثركم والمدرمة، المكتبة وقم، بناء مثرؤع أتمالء خصوص ومن هن،ا 

تمالتي الأول للمرحلة بالسمة وذلك يرام، ما خ؛ر عل ف والحمل. جار العمل 
القياملادن ابن بكر أبو الشيخ الزم ام القاعة ص بالية أئ عليها، الاتفاق، 

الأخ،رة؛اللمساُتج ق الأن وهم افه، بفضل الهاية عل وشيكة أعإلها فإ0 ثبا، 
بوضعسيقومون العيد وءف_، الديكوراُتا، وبعض المستحار، ا قفالكعمل 

بأنشاعر لأش بدللئ، عنإ إحاطتكم أردن، كرسيا،  ٩٣٠عددها: الي الكرامى 
معنا.الكريم شعوركم 

ءنل>ناومن والإخوان، المشايخ وخواص والآل، عليكم سلامي »ع هذا 
ؤيتولاكم.محففلكم واممه وعافية، بخثر الإخوان وحوامر والأل، المشايخ 

الحبمن، 

)الوقح(

ه/بم/ها؛ا





ككتامخسلنيساصزابرك 

(١٣٧٦^١٣١٣^

حنشمع والدم قل الرياض، إل انتقل ثم -، ٠١٣١٣عام حربملأء ق ولد ترجم؛ 
القرآنبدأمحفظ التمسز من وق محمد، عمه فكمله الك\روة، معركة ق العزيز عبد ا،لللئ، 

فيهاشيخه وكان الحالم، ؤللب ق فثئ حريملأء، إل عاد ه ١٣٣١عام وق الكريم، 
علالحاJسثا وقرأ قاو_ا، ؤلهر عن القرآن حفظ كإ ناصر، بن محمد بن ناصر لأمه جده 
اللهوعيد الحجازي، محمد بن الله عبد الشيخين• عل وقرأ فيمحل، بن محمد الشيح عمه 

الالطيف،عبد بن اف عبد المشايخ؛ عل فقرأ الرياض، إل عاد ثم الدومري، فيمحل بن 
علفقرأ الأحاء، إل سافر نم فارس، بن وحمد داود، بن وعل عتيق، ابن ومعد 
نمماح، ابن محمد الشيح عل فقرأ قهلر، إل سيره واصل ثم بثر، بن العزيز عبد قاصيه 

الاااكامع الشاهد بعض حضر إبراهيم. بن محمد الشخ عل فقرأ الرياض، إل عاد 
بهاممه وهدى به، الله فنفع ومامة، الحجاز بلدان إل ومرشدا واعفنا ويحثه العزيز، عبد 
أحرى،مرة فاءرا قربة، فقرية، فبيثة، قاما، تثليث،، من؛ كل قمحاء ول منهم• امة 

قامالبلدان فهده توق، حى فيه وبقي فالحوف، فمحرمى، قرنية، فالحرمة، فالقنفدة، 
والعقلوالنزاهة العدالة من به اتصف لما مثنون؛ وعليه محبون له وأهلها بقضائها 
كثيرةمولفايتح له العلم. طلبة من كثير يديه عل فتخنج للتدريس، محلى وكان والحلم. 

توقالقرآن. دروس ق الرحمن وتوفيق الأحكام، عمدة شرح الكلام حلاصة منها؛ 
ظإكرا'ؤالخوف. ا/ا'تم\مأاهفى>ذةئكاكابملقة ١ / ١٦بتارخ: 

والحروالمبدأ ١(،  ٥٩)Y/ ال>ين وروضة (، ٣٩٢)م/ نجد طإء ق: ترحمته انفلر 
ئاوالرحمن، توفيق لكتابت محقيقه ق الزير العزيز عبد الل-كتور مقدمة وانفلر )ه/٣٣(. 

فيصل.الشخ بترحمة المتعلمة الأحهلماء س كثير عل نبه 



ء|ءقةمحامحفسمحساّمس و1ءت 
عشزةقاصي ااوتكه0ت  ١٣٧١/٦/٦ااتاJJخ: الJق0(:)١(

الزلفات وبعضالطلبة عن أحبار الخوفوع: 

دنممحرمٍ

ةقمح؛ءسبم
رالمَ

عثآُِنحإنتِزمحلِمحَأ ئأ بًرئأمئذربمئ 

بهمحممحشِيح

إقوق§ة
rnMsm^

سمُرصتي
إًج)ؤقجث كرط 



سلمهعميل، بن العزيز عبد بن افه عبد الفاصل؛ الشخ ا،لكرم، الأخ حفرة 
آمن.وهداه، تعال افه 

صحتكمومرنا وصل، الكريم وكتابكم وبركاته. ا1ل4 ورحمة عليكم سلام 
الحمد.وممه طيبة محبلث، وأحوال ذلك،، عل لله الحمد وامتقامتكم، 

يعلمعل اجتهادنا وأكثر الحال، حب عل تمر فمالتعلم. ؤلريه من 
أكثرصررها أو قليل نفعها بعلوم ومتثثن عنه معرصن الماس أشوف لأق القرآن؛ 

والمافنحاتمين، الملاثن قدر منهم مائة؛ قريب القرآن يتحففلون والذي نفعها• من 
الفصل،من يتحققن هو من ومنهم وربعه، وثلثه ونصفه ثلثيه حففل الذي منهم 

ناس،ويسدي ناس يروح ?.لكن الملأمتن•، أكار من البليهد حمود ومدرمهم 
القران.تعليم ق اجتهادنا أن المقصود 

والزادالمرام بلؤخ ق مرتبن العثرة دون الهللية كبار فمن والفقه؛ الحديث، أما 
والتوحيد،الأصول ثلاثة من •؛محلقئع، الشيح نخ ءال_إ حففلوا قد وهم حففل، 

محلىوحمود وأحكموها، الفراممى وقرووا الأحكام، وعمدة الوامهلية وكدللئ، 
بجلسبعضهم نعتن وشك وعل وغرهم، هم النحو j علينا ؤيقروون فيها، 

ورتبناوالحمية، الزاد ق لهم يجلس المرثود وصالح الله، شاء إن فيه للدرس 
معديبن الرحمن عبد الشيح وتاليف الإريث، ق علينا يقرأ الإخوان بعض 

ناير؟كتاب فانه -جمرا~ الله ~حزاه 

ثمراعفلآ، تم البارك، فيصل الشيخ جامع ق مدرسا كان البليهد، متروك بن حمود )١( 
الحوف،،ق الله إل داعية ثم الحوف، محكمة ق صعل- كاتب، ثم الحوفح، أيتام ق مدرسا 

دومةقفاء إل نقل ثم الخوف، محاكم لرئيس اعدا مالقفائى، اللك، إل انتقل ثم 
الشعيبجامع إل بالإصافة المتعجلة، سكاكا محكمة قضاء إل نقل ثم الخندل، 
نجد)ه/ههآ(. ٠٣ل: امملررحمته سك١ك١ا

آواقنجّنوش،، وقد فيصل، الشيح عل يقرأ كان من أوائل وهومن الحوف، أهل من )٢( 



سبجساثميرسرك

الجلدتم ؤإدا تبييضه، ق الأن محاعين القح فمحتصر المؤلفاتت وأما 
اش.ثاء إن طبعه، ق ناص الأول 

يبيضه.من نجد ما ولكن تم، المشع والمرح 
سعيناالثاق بيضنا ؤإذا الأول، الجلد تبييض تم فقد ، القرأن دروس وأما 

التوفيق.الله أل نذلك، لكم ثرحنا سؤالكم فبموجبا ذللثؤ. افه سهل بعه، طق 
نرغب،فلا ، ة معم دامها وما راكدة وهي الأن فال ت الأسنان وأما 

الطارشرْ،؛لأما-فرعالينا.
والإخوان،والأولاد والوالد الرحمن عبد الشيح اللام إبلاغ مع لزم، ما هذا 

وبركاته.اممه ورحمة علميكم واللام لمون، يوالإخوان المتاح لدينا ومن 
فيصلأحوكم:  ١٣٧١عبان ش٦ 

قريبا.به التعريف صياق القاري، لذة وهوت )١( 
وشرحه،الزاد من عل ثرح وهو الرع«: الروض من مواضع j الشح ارالمرتع )٢( 

المجتهد،وبداية والحاشية، القغ منها؛ عديدة الكتاب هالا ق المؤلف ومصائر 
منوغرها الكبير، والترح وشرحه، البخاري وصحيح والاختيارات، والإفماح، 

رأيت،،وقد قائلات الكتاب هدا تأليف إل دعاه الذي ببح الالمؤلف وبين الكتب، 
لطالباليتيين أوصحها؛ أن فأردت الهللمية، بعثس عل تشكل وشرحه الزاد ل مواضع 

١١١١١^^وافه صوابه، ءند0 يرحح يعا فيعمل فيها، المخالف، ودليل دليلها العلّم 
الدرربدار - ٥١٤٣٢عام الكتاب طع وقد تقريبا. ه ١  ١٣٧ عام قبل تأليفه ق شؤع وقد 

بإخراجه:واعتتى فهارس، منها الأخر محليات، عثر ل بالرياض والتورع للنشر 
البختمدالريرينإيراب(ينئم•

علالأول طبعته الكتاب طبع وقد القرآن®، دروس ل الرحمن ُتوفيت، وهوكتاب؛ )٣( 
الدكتورتحقيقه: وأعاد -، ٥١٣٧٦عام وذلك، ؛_sc ،Aحبان، بن حن نفقة: 

ه،١٤١٦عام العاصمة دار محليات أرع ق وطح الزير، افه عبد بن العزيز عبد 
الأئار.عل باعتيأده الكتاب ويمتاز 

الأمور.ونمثي صالحة، أي: )٤( 
يكدرنا.ذلك، لأن فرللعلاج النرغب، لا وقصده: الأسفار، أي: )٥( 



ااوظلغ0:قافبىمحيرةااتاووخ;ا//اا/ّا¥مآا ااُأقم:)أ"( 
الطلابعن أخار / القاري،، ارلذْ ،; 0uJj/حول الخوهوع! 

رصَلءمح'-نححممكئامح،

مربحنا٣بي-ارءلَدجيحي^^جمحصيجٌلم؛،ل 
''ُ^بىدككضكبميب'رش' 
مطاحَذمج؛

تمُءتينسم،لإءلرومح

نِاٍزمح،بمسمبم
يمحراٍامجلم

^لأسمزمحسمي;س
َمحمحٍمحَ  '•'^vِمتر رصرِ^ 
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ج11تهخةسلمس|سسه ق1جنم 

ِبمأقالثءتياض
بنالترير عبل بن اف عبد الشيخ• القدم، والفاصل الكرم، الأخ جناب إل 

امن.وهداه، تعال افه سلمه عقيل، 

حيثالخاطر ومحز وصل الكريم وكتابكم وبركاته. اض ورحمة عليكم سلام 
دلك.عل لله الحمد واستقامتكم، صحتكم عن أفاد 

وهوالأن فال ت الباري فتح خصر القاري لذة جهة من ذلك؛ وبعد 
وشكعل وهو فيه، ونصحح الأول الخزء منه وبيضنا عندنا، موجود 

وسليإن، بهلين أبا منا طالبه وفد اظه، شاء إن الأيام، هده ق التمام 

أنوالقاصي والسام كالزركل فيصل للشيخ ترجم من ذكر وقد الفقود، عداد ل وهو )١( 
بض»شرع (: ١٦٨/٥)الأعلام و الزركل وقال محالدات، ياب ق يقع الكتاب 

بعضمنه وحدوا أتيم البارك حسن بن محمد الشيخ سيهله وأخرق ل الفضلاء 
لروربكا الشيخ، حياة آحر ل للقلع أرمل الكتاب أن وذكر مسودات، لكنها الأجزاء 

السلمون.به ينتح حتى عليه الحصول ييسر أن العظيم القه أسأل يهلح، فلم يدعم 
قريةو ولد ^ ١٤٢١)ساه- بطن أبا عمان بن الحسن عبد الشيخ أي: )٢( 

شاكرعل الشحن! عل والقرآن القراءة مبادئ وقرأ الرياض، إل سافر نم الحصون، 
اللهليف،عبد بن ومحمد إبراهيم، بن محمد الما؛خ؛ عل قرأ لم سنان، ين ومحمد 

محالسحصر كعا عمر، وأحيه اللطيف، عبد بن الرحمن وعبد الشخ، آل وصالح 
روضةإل عاد ه ١٣٥٦عام ق باز. ابن العزيز وعيد حميد، ابن افه عبد اJشيخ^ن: 

الرياض.ق أهلية مدرسة افتتح ه ١٣٥٩عام ول بلدته، أبناء لتعليم وتهلؤع مدير، 
بالرياضب،العزيزية للمدرسة مديرا ثم ه،  ١٣٦٢عام بالرياض الأيتام لدار مديرا عنتن 

-يا،حكومية مدرسة أول ؤإدارة بافتتاح مكلفا سدير روصة إل أحرى مرة عاد ثم 
الحلللمدرسة مديرا نم ه،  ٤١٣١^عام سدوس لدرسة نقل ثم ى  ١٣٦٩عام وذلك 

بنشرأيضا واهتم م\تم\آاه، عام العارف بوزارة مفتشا ثم ه،  ٥١٣١^عام يالرياضن 
سعودالملك شايع ل ه ١٣٦٤عام الأهلية الكية فافتتح الهمة، والكتب العلم 

عامحتى واستمرت الرياض، ق نحارية أهلية مكتبة أول وكاك الكتب، وبح لأستثراد 



،JULaCنياثءسا،بجسصغس هتٍٍجف 
أنهوالحقيقة ذلك، نحب فنحن طبعه، يرغب من عندكم كان فإذا ، الصنيع 

فونا.فعن نرمله بغيتونا ؤإذا حدا، نفيس كتاب 

قريبوهم القرآن، حفظ ق خصوصا متو•^j؛، أتبمم فنشركم \لتث\ء.' وأما 
ومهمعدنا، الباقي مهم بعضه، حفظ من ومنهم كله، حفغله من مهم الماتة؛ من 
لأقالقرآن؛ عل حرصنا وأكثر اض، شاء إن نافع، والكل الوظائف، ق دخل من 

عته.أعرضوا الناس أشوف 

بنالرحن عبد والشخ والعيال، الوالد، اللام إبلاغ ْع لزم؛ ما هازا 
وبركاته.اض ورخمة عليكم واللام لمون، يلدينا ومن والإخوان، معدي، 

ماركصدسمال بن فيصل أحوكم: ١  ٣٧٣مة القعدة ذي ٨ حرر: 

الشخبمولفات الناس أعرف من كان القيمة. الكتب، من ممرا نشر وفد ، ٥١٣٨٣
١ه. ١٤٢ ١/ ١ / ١٧الثلاثاء: يوم البلاد خارج نول الكتب• من عددا ألف وفد فيصل. 

محمل.للشخ مقال ق ترحته انفلر . ٥٥:^!بالرياض.عاليه وصل للعلاج، مقيإ كان حيث 
■؛ةلإ؛مح.بطن، أبا عثإن بن المحن عبد الشح العلم العلامة بعنوان: البارك حسن بن 

العلموطالب، بمكة، ولد (، ٥١٣٨٩٥١٣٢٣)الصنع عبدالرحن بن ملميان الشيخ 
لمحمدوأبويكرخوفتر، التركي، ومحمد حن، ين اف عبد متهم؛ الحرام، السجد علياء عل 

الأقطارثتى من العلياء من ممرا حالي وند الثي8لار، وببجة حمزة، الرزاق، وعبئ ماغ، ين 
ومحالها،وا،لخلوطامحتإ والولضن، الكتاب أسياء معرفة ل آية كان وأحازوه• معهم، وتباحث، 

طويلة،مدة بمكة يالمروف الأمر هيئة رئيس وكالة تول طباعتتها. وأنولع والء؛لبوءاتا 
الحرملمكتتية وأمينا وفاته، لل الكرمة يمكة الهل.يثج دار مال.رمة لحنة ل فخريا عضوا وكان 
إلاالأنار، من كثترا رك وفاته• حتى الشورتم، محلى وعضوا موته، مرض نيل إل الكي 

علياءل: ترحمته انظر م. . ٥١٣٨٩آ/A ٠ ل: تول محاب. يضمها ول؛ نجمع لر أما 
لهنرخمة وصمنه تبتا الحجي سلي،ان بن صالح الشح له أئمج وفد ،• ١٣٠ رآ/ نجد 

أهلإستاد ق الرفع العال الثثت، صمته: وق المنع، إحازايث، ق الينع أرالثمر بعنوان: 
الصنيع١٠٠الرحمن همد بن مليإن العلامة للشيخ والتوقيع، العلم 



عشزةقاصي الوظإغ0:  ١٣٧٣/١١/١٠ااتاJاJخ:الوقم:)٣( 
مؤلفاتهبمص أخارعن اا0وثوجت 

ضءالهالم
لإإزَهمارثؤي

>لإ>ءرلمحفير

مءلؤّ/محضرط حض 'رد؛ 

سلإُضرلرمحإمحس
^^؛'لمضبمُبجمحرِي 



ط'قثقه.ذالقيقسوبجساسابمرك 

التجئأوي أث لب 
وعافية.محر ل وعليآكم علنا وأعاده ومنكم، منا اض تمل 

تعال،النه سلمه عقيل، بن العزيز عبد بن اف عبد الثّخت الكزم، الأخ حفرة 
آمن.

حسثإالخاطر ومر وصل، الكريم وكتابكم وبركاته. الله ورحمة عاليكم سلام 
ذك.عل فه الحمد واستقامذكم، صحتكم عن أفاد 

تمنها كتب،، عل تحتوي محموعة لنا طع وقد 
يرملالثويرفي العل محمد الأخ أمرنا وقد ت المرام بلمؤغ عل الكلام خصر 

١ن.عحة منها لكم 
نخة.منه لكم يرمل ورد إذا ت الأوطار نيل نحضر الأحبار بنان وكيلك، 
فرستا،عن تاليفه ميتم صخم، محلي •' الصادين ؤياض تعلريز وعندنا 

وحباالمختصر، والكلام المحح ؛التشكيل مضبوط وهو تعال، افه شاء إن 
فعزفونا.يهلبعه الباري فتح نحصر طح أراد الذي أحونا يرغبا إذا طبعه، 

صعدي،بن الرحمن عبد والثخ والأولاد الواك الثلأم إبلاغ هع لرم، ما هذا 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام سالمون، لدينا ومن 

مباركأل العزيز عبد بن فيصل أحوكم• ١  ٤٣٧ القعدة ذي ١ ٠ حررت 

العربيةيالءار الخليلة الجموعة صمن طبع ازامُا، ُلبلرغ لكتاُبا• محصر وهوشرح ( ١ ) 
هّ ١٤١٩عام مفردا إثبيليا دار طعنه م والتوزيع، والنثمِ للطياعن 

.٤٠١١٠١^عام محليين ق ٍلع وقد للشوكان، الأوءلار^ انٍل كتاب: فيه احتصر )٢( 
(.٩١٢ القرآن)١/ دروس j( الرحمن توفق مقدمة انفلرت بالقاهرة. السلفية لطبعة اق 

بدارالكااٍا طبع وفد للنووي، المحالحين« )ارياض كتاب: عل نحتمحر ثرح وهو )٠١( 
•الزير الله عبد بن العزيز عبل. الدكتور بتحقيق: ه، ١ ٤  ٢٣عام العاصمة 





٤٧٧

كالضم صالح محمدبن القيخ مراسلات 

ه(١٤٢١ه-١٣٤٧)

اتحهثم دامغ، آل الرحمن عبد أمه جهة من حده عل القرآن حفظ بعنيزة، ولد ترجم؛ 
علوقرأ ممرا، به وتأثر ولازمه، العدى، الرحمن عبد النيح عل نرأ العلم، به ؤللإل 

ولعنترة، قضاء توله فترة ق عميل ابن اض عبد والشح عودان، ابن الرحمن عبد الشيح 
العلميبالعهد - ٠١٣٧٢عام التحق الحامع. ق حلس  ٠١٣٧١عام 

الأم؛نمحمد منهم؛ مدرسيه من واستفاد الخاص، بالقسم والتحق بالرياض، 
العزيزعبد بالشيخ واتصل الإفريقي، الرحمن وهمد رشيد، بن العزيز وهمد الشنقيهلي، 

عنيزةمعهد ق مدرسا فع؛ن ّنتين، بعد المعهد من نحرج ممرا، منه واستفاد باز، ابن 
الشيحيد عل الهللمت، ومواصلة السريعة، كلية ق انتسابا الدراسة مراصالة مع العلمي، 

قوال؛تدريس بعتيزة الكثير الخاح إمامة تول ٠  ١٣٧٦عام سيخه تول ولما سعدي، ابن 
إل ٠١٣٩٨عام انتقل الحلي. المعهد ل التدريس إل بالإضافة الوطنية، مكتبتها 

عفواوهمن بالقصيم، الإمام جامعة بفؤع الدين وأصول الشريعة كلية ل التدؤيس 
منممرا ألف الغفير. الخمع عليه ونحرج الهللأيجؤ، إليه وفل وقد الحالياء، كثار >ايئة 

الخاليةفيصل \ظك جائزة مح الإذاعة. ق مشاركات ل كان كإ اكاضة، الكتب 
الحلمبير1، جعوا الذين اللم ل الراسخن من الشيح يحد . ٠١٤١٤عام الإسلام لخدمة 

وتولبمرض، آحرعمره ل أصيسؤ الحنة. والموعظة بالخكمة اف إل والدعوة والخمل 
ظا؛ةئهالحرام. بالمسجد عاليه وصل هد،  ١٤٢١/١٠/١٥الأربعاءت يوم مر عل 

ب4ل)ه/مإا(.الخاصة وانفلرا،للاحق )١( 
يتسعلا مموه كتب فضيلته حول أفردت وقد كتبه• بعمى مقدمات ل ترحته اننلر )٢( 

(،٢ ) حاشية ٤  ٨٣ص ل عنه شيخنا ذكره تما برحمته تتعلق وانفلرفواتا لاjكرعا. المجال 
حاشية)أ(. ٤٨٩وفيص



اثش4تيمالح سمدبى القيح من ع

١٣٦٨/١٠/٢اإتاJJخ:هقم:الو 
الشيحمن الكتب أحد طلب / أمريك من ورد سؤال عل علياء ا جواب حول اليوهوع: 

الرياضقاصي الوسة: 

■t

ارا■

إ,ض,؛ءئةءه

>ا/أسهُرج 

ه؟



L،^JCساُقهسمحطمحاص هت_طف 
١٣٦٨^٢٥و: لإ\}لإ-ه. بمي 

الحرم.عميل، بن العزيز العبد اض عيد الشيخ! الكرم الأخ حضرة 
والسرور•الصحة بأتم دمتم الدوام، عل وبركاته اممه ورخمة عليكم اللام 

حثالسرور، غاية فيها ونسر خارج، من إلينا تصل الحمد وف أحاركم 
ربنايكون، ما أحن من ووظينمكم والإكرام، الأنس أكمل ق الحمد وف أنكم 
ؤيرصاه.محبه ئا الحمح يوفق 

أم؛ركا،ل موصع من الوال ، وحواب، منال عودان ن الشيخ مع وصالنا 
فنامحمد الشخ وجواب إبراهيم، ن محمد السيخ ومن مكة عناء من والحواب 

ابهلورقع دينهم لنصر السلم؛ن ^١•، يوفق رينا الأول،، الحواب من أسد لنا ؤلهر 
عزالحامين.

وشرحهاالروضة محدكم كان إن نحن أحي، يا التحرير، خمر جهة من 
أفلولر محرا، اممه فجزاكم نسخة، إحداهما من تعطوننا تبون مفلح لأن الأداب أو 

مثالكم.عند متوفران أما أظن أق إلا ذلك 

والشيخللءيكم والعزيز أنمكم عل سلمونا يلزم، بإ شرفونا لزم، ما هدا 
الناصرالرحمن عبد الشيخ لدينا؛ من كا المشاخ، وحيع حصوصا، إبراهيم بن محماو 

واللام.يلون، الطلبة وحمح العودان العل الرحمن وعبئ عدى ال
عشمنين محمد محيالئ،ث 

٠حاشية ٢( ٤ / ١ ) ل ترحمته اننلر عتتزة. فاضي عودان، ابن الرحمن عد الشخ أي؛ 



liEi مأة,وأ:مأاأسياينمأاح بن سيد اإثيخ من
ةأ:غسغة  vW.

ااوظوث0:قاضسزة ١٣٧٢/١/٢٠ااJاJJخ:اأوقم:)آ(
الدروسترتيب وطريقة ا،لدرسبن، وأمحإء العلمي، الرياض معهد عن أحبار الءوه9ع• 

r
صُآ

C

ج

جيئ/واممجم>إمممح 
^^١ذ١سمنيت١نيالإ ألأزل رلم'رحمنجتب ينِمآمحامحآذ 

/؛ر؟ رس  ٧٧نبجآ >\ءاسم\تمدع 

سدلأصء

سمخترمح-بالإرث
مّخمأ'اجاصع جزص ب همِغ 

محتي>طضمحضأمح

سأمحيل
٠



١٣٧٢ا/ Y/ ٠  Ijالرياض من . ١^١^ آس بمم 
الحرم.عقيل، بن العزيز عبد بن افه عبد الشيخ؛ الكرم، الأخ حضرة 
وسرور.بخر دمتم الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 

والشيخوالعم الوالد صحة مع صحتكم مرنا وصلن، عدد ٢ حطوؤلكم 
نوحرو!إ المالحان، تتم بنعمته الدي لله فالحمد ودروسكم، أحوالكم واستقامة 

ت،.كمالهل.ا اليوم الخميس ~للمج فهي العهد، نتيجة تكون ماذا لننظر إلا الأول جواب 
إلافيه يكن لر والخاص وخاصا، عاما ئسمين؛ جعلوه فإمم I العهد فأما 

وولدالهلؤع وولد المالحي ولل إلا فيه، صاروا حاعتنا وحميع محفة، دينية علوم 
،الخاص من الثانية السنة ق كنت وأنا العام، ق فصاروا الفهد، افه عبد 

حتىجل.ا، مستأنس — الحمل —لله وأنا الأول، ق الإخوان وباقي الرامل وعل 
بازبن ض"• قي يدرّون والذي أحن• لكنهم حماعتنا، غثر من زملاش إن 
الحديث،ق والإفريقي" والفرائض، التوحيد ق رشيد وبن لفقه، ال 

(١٠ ) حاشيه ١ ٨ ص ق به التعريف تقدم بالرياض، العالمي ايمحهد أي؛ ( ١ ) 
الْلؤع"الزير عند بن ومحمد الصالحي، خمد ين عل الش؛حين' أي )٢( 
حاصىنمثن؛ ينقم!ل الوقت دلك ق العلمي العهد ؛اوكان عشم\نتابن الشيح قال )٣( 

يعارون~،مفر~كإ شاءأن من أيضا الوقت ذلك ق وكان الخاصى، المم ق فكنت وعام، 
ن*ءحفإذا الثاف، العام أول ل محرها ثم الإجازة أثناء ل ل الستماة السنة يدرس أنه يمعى 
(١٠ ٠ / ١ ر فتاؤيه بمؤع مقدمة انفلرت الزمنء- اخصرت وبهيا يعدها، الي السنة يل انممل 

الصغر،ق بصرْ ففد بعنيرة، ولد ه(  ١٤١٨ه~ ١ "٣ ٤ )٦ السليم زامل بن محمد ين عل الشيخ آ ٤ ر 
الشيحعل قرأ ثم الصالخي، وعل الهلؤع محمد الشحتزت عن أحد ثم ، القرآن حفظ 

عامالخامعية الشهادة ونال ه،  ٢١٢م١'عام بالرياض العلمي بالعهد التحق ولازمه' السعدي، 
عاممند العالمي عسرة معهد ق مجدرما عين الشريعة. كلية لل الانتساب طريق عن ه ١ '٠ا١ تم١٨

عامتوق والتفسبمر• النحو ق متميزا وكان القصيم، مع الإمام جامعت ق يرس ثم ه، ١ ٥^١٣ 
(.٢٥٢نجل)ه/علمإء 3(1 ترخمته انفلر لازمه. مرض يعل ه ١ ٤ ١ ٨ 

حاشية)٠١(.( ١٨٨/ ل)١ ترخمته انفلر رشيد. بن ناصر بن العزيز عبد الشخ أي! )٥( 
بإفرشاولد الإفريقي الفلأف يوسف ين الرحمن عد الشيخ أي: )٦( 



ح'شققة'نا.محةسي^'ص قنمحج|1 
فىالعفمفى الرزاق وعبد ير، النففى ا والثنمهلى ومصطالحه، 

التاريخ،في حامر وبن اللغة، أدب في الرحيم عبد ومحمد النحو، 

ءالإائها،عل العالم وءلاو_، للمدية، نوجه ■ج أن ؤيعد ، للعلم ءلالبا عكة نمد الغوية، 
لدرس ءل،ائها، عن فأحد الخدين،، بدار التحق تم صديق، ين سعيد يالشيخت واتصل 
عادتم ومرييا، معالإ عندهم فأتام ينع، ارإل مثم الحدين،، دار مدرمة ول النوى الجد 

إلرش تم ، الحديث، اتدريس ه ١  ١٣٧ عام العالمي؛الرياض يالعهد مدرسا احتر للمدينة. 
١(. ٦٩المتدأوالخم)Y/ ق: ترحه انظر م. ه. ١٣٧٧عام تول النريعة. كلية 

»كناعس■■ابن الشيخ عنه وتال،  X^srl)\3، نرحته انظر اليان. أضواء صاحب )١( 
إذاعليتا، يدخل يشخ فإذا الفصل، ل حالسين ومما الرياض، ق العالمي العهد 3، طلابا 
عليهليس الثياب، ريث، علم، عن يفاعة عنده ليس الأعراب، من بدوي هدا ت هلت، رأيته 

عدى،الالرحمن عند الشيح فتدكرمت، أعيننا، من فضل يمفلهره، يأتم لا الهيئة، اثار 
ابتدأفلما البدوي؟، هدا أمام وأجلس حدي، الالرحمن همد الشيخ أترك نفي• 3، وقلت، 

أننافعلمنا الزاخر، علمه بحر من العالمية الفوائد من الدرر عليتا انهالت، درسه، الشنقيهلي 
وزهدهوخلقه وسمته علمه من فاستقيتا فحولها، من وفحل العالعاء مجن جهبذ أمام 

. ٤٨ص العثي٠ين، صالح بن محمل العلامة لحياه الحاعع انفلرت وورءهُ• 
انظرترحمتهو)ا/مبم؟(حاشية)م.)٢( 
التحقبمصر، بالكس ولد .( ٠١٤١٢.—٠١٣٢٢الرحيم)عبد عل محمد محمي. الشخ )٣( 

بسلكعمل العلياء. من جع عل ودرس فيها، ومج بالإّكندرية، العل٠ين يمل.رعة 
العلميالعهد ق مدرسا فعمل ه-، ١  ١٣٧ عام للعودية أعثر فيه• وتدرج بمصر، التعليم 

بنمحمل. الشيخ اختاره البناات،ا لتعليم العامة بالرتاسة فنيا مستشارا وعمل بالرياض، 
الحماوية،السنة أنصار خماعة رئاسة وتول مصر إل عاد الحرام• بالمسجد مدرسا إبراهيم 
عقيدةنثر ق ىثرْ جهود له كانتؤ وفاته. إل المست، هذا ق وُلل ه،  ١٣٩٦عام وذللث، 

ترخمتهانظر م. ه. ١ ٤ ١ ٢ أ/ ; ٢٨ق: توب، والةالأث،ّ الحاضرات، خلال، من لف، ال
.٢٣٣ص الطاهر، محمد أحمد للدكتور المحمدية، التة أنصار خماعة لكتاب: 

حففلالروي، فرية 3، ولد -، ٠١٤٢تقريا-  ٠١٣٢٨)جامر ين محم،.• بن جن- الأستاذ )٤( 
ولعليأنها، عل ويرس ه،  ٤١٣ ٦ عام الرياض سافرلل ثم لأمه، جيه عل ويرس القرآن، 

مهنةل عمل ، ٠١٣٥٣عام رج وفيه السعودي، بالعهد وألهمح، ■غ، . ٠١٣٤٨عام 
عادثم ظبا، ل وجيزة فره القضاء ناااثه ونحلل أماكن، عدة ل فيها وتقلي، التدريس، 



نءةةق|
فنا؛عشر اثنا فهدم الإنشاء، ق والضع القرآن، وقراءة التجويد ق الفتاح وعبد 
والقرانوالحديث مرات، ثلاث الأسؤع ق ؤيتكرر والتمسثر، والتوحيد الفقه 

مرة.مرة الباقية والستة مرات، أرح والمحو مرص، 
-خط\أضا وأعهليته جمّين، ابن وكدا بيده، لئام ميك حيدر بن حط طرف ومن 

وسأكتبالساعة، حش عليه أطل فلم الكتب! تونيع صاحب وأما فيه- بهاش زائدا 
وابنه،والعم، والوالد، لديك، العزيز عل لنا وسلم واقعة، أشياء بعض عن ذللثج يعد للث، 

منوجع المليإن محمد والأخ والهمم الوالد مثا كعا الرحمن، عبد الشخ الحمح وأبا 
محمد^^٠١! محففلكم. والثه عليك، سيون عليهم سلامك بتبلح أمرتنا 

القادم.السى يوم تصحيحها ق ؤيشرعون نسخة، منه وصل الإنصاف ٠ الخيمين 

عامالرياض ق العربية واللغة الشرعية العلوم كليي، إدارة شه* عمله وآحر للتدريس، 
والتاليف،اJءامةشحثوالأJحمة دار أك نم الهامة، هسة 

بالرياض.ودفن -، ٠١٤٢١ا/آ"/ ٦ ل! بامريكا تول العرب، مجلة وأصدر 
.٣٨ص الررة، واصدقار لثائخي خنصره تراجم كتاب! ل ترجته انفلر 

حوقندق ولد -( ٠١٣٨٥-—٠١٣٣٩)القارئ الرحيم عبد بن الفتاح عيد الشيخ أي! )١( 
القرآن،يديه عل فحففل الهسيتي، أعظم محمد الشخ حاله! يتيعا، ونشا بتركستان، 

الصولتية،يايورمحة والتحق اجلكرمة، مكة إل نم أفغانستان، إل حاله مع هاجر وحوله، 
حثالراض إل انتقل ه ١٣٦٥عام ول -. ٠١٣٦٤عام ونحنح المح القراءات وتلقى 
وؤ،يالرح، الأول® المعودية ٠لالدرمة وهم،• بنجد نظامية مدرسة أول تأسيس ؤ، شارك 

مدرسا،يالريانحى العلمي اليهد إل خدماته نقلت نم لديرها، اعدا معن ه ١  ١٣٧ عام 
ق!بالدينة تول فيها" مدرما وظل بالمدينة، الإسلامية الحامحة إل نقل ه  ١٣٨١عام وق 
القزاء)ا/ه؛آ(.الفضلاءبتراجم إمتاع وكتاب: انظرترحمته م. ه. A١٣٨٥ ه/ 

الصالحمحمد العلامة الشيخ مات قليلة أشهر أرقبل الموال! هدا شيخنا سئل )٢( 
بقوله:فأجاب صالة؛اكيح؟اا. لكم كانت وهل الحلعاء، موت عن ماذا ^؛ةئايةئه، الحثيمن، 
سعدي،بن الرم، عبد الشخ طلاب من كان ظ؛ه العشمن صالح بن محمد ررالمخ 

وعندمامعنا، العلم يطلب ولر المخ، عند العالم طلينا عندما الهللأب صغار من وهو 
الرحمنعيد الشخ لدى التحق ابن الشيح وجدت ورجعت، جيزان إل سافرت 



ثميلمالح سيدبن القيح من 
اس'':حاهم

وعلالعلم، طلب ق الأدب عل حرما سنه صغر عل وكان جقلفقئه، معدي، ابن 
فاقفقد جهه، جد، رحل وكان مثل، إذا عليها ومحي-، السائل، ومحففل التحصيل، 

لوبرز طويلة، لمدة الهللأب من غره محصله لر ما قصرة مدة ل وحصل وعمل أفرانه، 
قمكانه عثيمان ابن الشيخ تول معدي ابن الشخ وفاة وبعد شيخه، حياة عل ذللئ، 

الناسروغ وقد وبركة، خر فيه وأصبح الخامعة، ل يدرس وصار الإفتاء، وق الخهلا؛ة 
ومحيطلابه عل كبم أثر لفراقه أيضا وكان لفراقه، الناس تأثر وقد ؛y؛fer ،،lراقه، فق 

عليهوصليت، مكة، ق عليه الصلاة عند حاصرا كنت، وأنا العالم، طلبة من الشخ 
الحدلاا.مقبرة ق بمح؛شه باز بن العزيز عبد الشيح بجوار ودفن الحرام، بالمجد 

اه. ٤٢٢ا/ ؛،Y/ وتاريخ: (، ١٧٨٨العدد)الدعوة، محلة انثلر: 
حليفتههو أنه يرون سعدي ابن الشيخ حياء ل عتيزة ل الناس اكان طقث■' شيخنا وقال 

للصلاةأحل يتقدم ب الصلاة، وحمرت، عيي الالرحمن عبد الشيخ تول للما بعدء، من 
فتقدم،بالناس®، صل محمد، شخ يا ررتقدم عنيزة: قاصي الهلؤع محمد الشخ فقال بالناس، 

ابنالشيخ أحرم اكنتؤ أيضا: وقال :؛ءإ؛قا. توق أن إل الإمام وهو النوم ذللث، ومني 
 ،j،^ بريارف،يقوم الرياض زار إذا وكان ومحرمني، محني كان وهوأيضا الاحترام، أشد
ابنالشخ رازار شيخنا: ابن العزيز عبد الشيح وقال لبيتنا'؛. دعوته عل أحرص وكنتا 
منءهذا ت له فقلت درسي®، محرا" اف ~جزاه ®والدك ل؛ قاله مما وكان الوالد، عيبن 

وقالعنيزة®. ل قاصيا كان لما درمسني صحيح، ®هدا ^ ١٥٥خرا®، الله حزاكم تواصعكم، 
دعد<يأتيه عثيم؛ن ابن الشيح كان عنيزة، قضاء الوالد تول فترة ي أنه الوالدة أيضا• 
لهعثيم؛ن ابن الشيح وكان المحلس، ق وتضعه والتمر، الشاهي تحضر وكانت العشاء، صلاة 
الجلس®.ق عثيمن ابن الشيح فيتفلره يتأخر الوالد كان وتارة يدخله، خاص لرب 
زياراتهتإحل،ى ق للوالي عشمان ابن الشيح ررقال شيخنات ابن الرحمن عيد الشيخ وقال 

ابنالشخ ®كان وقال؛ الفضل®. ®ولك الوالد؛ فقال الفضل؟®، افه؛يت، عيد شخ يا وتذكر 
القرعاق؛عيسى الأخ وقال عليه®• لدرس الفضل يبيت العروق، بيته ق للوالي ياق 

أنودللث، عقيل، ابن للشخ عجبن ابن الشخ تقدير مدى فيه ءرفت٠s موقفا وحضرت 
الصلاةويعد عثيمان، ابن الشخ مجد ل العصر وصل عنتزة، زار عقيل ابن شيخنا 
وتوجهقام رآ0  ٧٥مكانه، عن وسأل حدا، يالأمر فاهتم بوجوده، الهللأب أحد أخره 

رأسه®.بتقبيل قام عقيل ابن الشيح فان وأيضا رأسه، وقيل بحرارة، وتعانقا إليه، مسرعا 
حاشية)؟(. ٤٨٩صن ق عثيم؛ن ابن الشخ جول لشيخنا أخرى فائدة وانظر 



العستيصالح محمدبن الثيج من دقنمظ'شَ
اء,بم-ص--ءو،|ءع 

قاصيمحيزة: oiiutigll ١٣٧٢ااأارأٍخ:ا/ا/'[آ/قم:)٣(الو 
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م .،قكقء،دةاس>تي دن _u، ض

١٣٧٢صفر  ١٨و: الراض س \ؤ\ليوي. بمي 
الحرم.عقيل، ين العزيز عبد بن القه عبد الكرم• الثبح حضرة 
صحتكم،صرنا وصل، كتابكم الدوام. عل وبركاته النه ورحمة عليكم السلام 

الارتحالعند الاحتفال من عندكم جرى عكا الإفادة أحنتم ذلك. عل ممه الحمان 
عوديةالللمدرسة 

مع،ن ما عل منتفلمة تكن لر الأن إل فهي ت المكتبة من عنه امتفهمتمونا وما 
١٠ومعاشه فيها، مدير محمد الشيح ولد العزيز عبد أن سمعنا  ٠ ولدوأن ينال، ٠ 

قاش التلاميذ مكتبة فهرس رأينا حنا لكن ينال، ٦  ٠٠ب فتها كاتب، محمد الاوري«ي 
يعلوبفهرس ظفرنا إن ولكن عنتزة، لمكتبه الأول الفهرس ا نمقيبلغ أظنه وما العهد، 

يفرقالذي أن يقولون فهم الكتب،؛ أما أ-محرناكمه ا المصريون كتبه الزى الفهرس عل 
عندهوكيلك حميس ابن عند داود ش وتتمة القواعد وجدت أنا لكن الشايقي، هو 

وحمدمحمد وكتاب الشيخ. بإذن إلا أحدا يعهلي لا لكنه المستقيم، الصراط اهتفاء 
صاحبهأعهليتهإياه.فإذاوجال،ت الثاق، الكتاب وأما له، ملمتهم الراشد 

الوالدخصوصا لديكم العزيز عل لنا سلموا يلزم، بإ شرفونا لزم، ما هدا 
أحنالخمد~ ~لأله وهو الوالد، منا كإ الرحمن، عثل• والشخ عل، وولده والعم 
المثائخوكذ.للثج يلمون، محمد والأخ والعم يْلني، لا ولكنه الثانية، كويته عقمتا 

العثٍمإنالصالح محمد محيلث،؛ محفغلكم. وافه وزملأونا، 
السام.الحم,د وحمد المهلؤع، العزيز الحبلء محمد الإخوان؛ عل لنا ملم 

الاحتفالوكان الحديد، مبناها إل بعنيزة عودية الالمدرسة نقل بمناسبة أقيم حفل وهو )١( 
(.i،)؛/٩٣لبختا مدوها خْلاب انفلر ه.  Y١٣٧٢/ ؛/ الخميس: يوم 

حاشية)١(.١ ٩ ص ق با التعرف انظر العامة. عودية الالكتبة أي: )٢( 
حيثالشاق. عبد الحميد وعيد مراد، كامل ومحمد هراس، خليل محمد المشاخ: وهم )٣( 

هناكوانظر ، ٦٥٥صن ق سيخنا ْع مراسلاتهم انفلر الوطنية. عنيزة مكتبة فهرسوا 
الذكور.الفهرس عن تفاصيل 
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. ٥٤٠ضص ة'هم  ٤٨٨ ه
١٣٧٢م/ U/ و: الرياض من . لي 

الحرم.عقيل، بن العزيز عبد بن اف عيد ت الشيح الكرم حضرة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 

فيهوعيناكم وقد مروؤين، قريتوه أنكم الله شاء إن حط.، هدا قبل لكم تقدم 
عصرفمي الإيفاء، ونت حان وقد ، الرياض مكتبة فهرس عن نختركم ّبأننا 

القرى،أم جريدة بقدر كبيرا حجمه ووحدلت، الفهرس فراحعت، إليها، ذهبتا أمس 
جنبهإل واحان كل متوالية، حداول، تسعة منه صفحة كل وق محليين، ق محلي لكنه 

مرا0تما جدول كل عنوان اليمين، من والبدء الآحر، 

;
الفقه

وصفحاتهالكتاى أجزاء 
أدري()لا جزآن 

٣

الزلفط

ادمح،

اسمالكاب
القغ

ارقم
األاااأا,ا"أ

٩

ين،ملاحظا 

مصنفهايعلم لا ة تفحاثة وعاله 

٨

ومكانهالهلع ناؤخ 
ئلأبتر  ١٣٤٧

٧

مهلؤعأو نح3لوءل 
ض

الرفمالخام،
Yo/Y

إلبة بالنالكتاب، ذللث، رقم الخاص: بالرقم يراد أنه الثال هذا من علم وقد 
كتاب،الكتاب، ذللثح مع بأن الأحبار الراد؛اللأحذلاُت،: وأن العام، الرقم ؤإل فنه كتب، 
متعددة،أجزاء ذا الكتاب، كان ؤإذا وهكازا، الذيل، أو الحاشية، أو بالهامش، إما آخر، 

الكتبة،فهرس نحد،يد.ا وصعوا الن.ين الصرين رأي هو كإ سطرا، جزء لكل جعلوا 
وهكالأا(.نحته، الذي التهلر ق الثاق والخزء سعلر، ق الأول فيقولون•)الخزء 

كتثت،كتبا فيه رأيتؤ فقد ب.ثأذ.يح، ولكنه الأن، الوجود الفهرس حاصل هذا 
فيمحينفلر، إعادة إل محتاج إنه فقال: الكب،، >إءط\■( يباشر الذي فراجعن، مرتين، 

ا٩ ص ق -٦١ التعرفح ماJم ( ١] 



خ ٤٨٩العسيل مالح سمدي الثيخ ض٦۶٣٩

فهرماالإسلام شخ لكب جعلوا وقد غيره، جديد كتاب محله ق ؤيكتب ا،لكرر، 
فهرسل صنيعنا هو كإ العام، ق لكنه وحده، ^JJ^، القيم ابن ولكتب خاصا، 
اص.

الوالد،خصوصا ؛،، Jijpيعز س سلامنا بلغوا يلزم، بإ شرفونا لزم، ما هدا 
منأحن الحمد—، ~ض يج، الوالد منا ك،ا الرحمن، همد والشيح ، وعل والعم، 

ومنامكروه، كل السالمن حمح وعن عته يمرفإ اض اليتا، من حرج ما ولكن قل، 
محفظكم.والمول بخبمر، السليإن ومحمد ليإن، م العم أيضا 

العثم^نالصالح محمل محلث،ت 

المالخي.حل بن عل الثخ أي؛ )١( 
الرحيم.الرحمن النه ءابم يل؛ مجا ظلقئع شيخنا عليها كتب، ورقة وجدت فائدة؛ )٢( 

أتاهإذا كان الفتاوى؛ إصداره ل العث؛مين محمد الثخ طريقة وحده. ف الحمد 
إلنفلره يلقي ذللئخ، غخر أو فقهية أو أصولية كاك سواء مسألة، أي عن يستفتي سائل 

أنأو المغالطة؟، أو الاختيار نمده أو مرئد؟، هو هل حالته، من ليتحقق السائل 
استفتاءه،يتأمل ثم الدرس؟، ل ومشكلة واقعة مسالة عن سأل رثد م السائل 

طدّافإن له، يفلهر بإ أفتاه الفتوى تمحور فإذا الفتوى، لتحرير يلزم عإ منه ويستفهم 
محوز،هذا ؛قول،ت يكتفي ولا العلياء، وأقوال، والسنة الكتاب س الدليل له ذكر إيضاحها 

الدليل،له يتبخن حى الكلام هدا بمجرد يقتغ لا ند الناس بعض لأن بجون؛ لا هدا أو 
علميهتللا الش الصحيح القول، إل وأرشده الخلافخ له وصح خلاف المسألة ق كان ؤإن 

.را . . ■ الشرعية الصوصن 
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صة1ضضج
عينةقاصي ااوتلدق0ت ١٣٧٣ااتاودخ:ّآآ/م ااوقم:)ه( 
سعودللملك الناس استقبال حول / المعهد طلاب عن أحبار ال0وهوعت 

٠
٨^^^(محتر؛ؤا زم<ش 



حه1لتةضصس،محم1محاس، هت_1هفت 
١٣٧٣^٨٣سالرياضو: آض\ؤتتياهم. بمب 

الحرم.عميل، بن العزيز عبد بن افه عبد ا،لكرم؛ الشيح حضرة 
فالحمد صحتك، محرق وصل، كتابك، وبركاته. الله ورحمة عليكم الئلأم 

منمرحتم ما وكيلك، الحراي، ،ع ٢ ٥ الدراهم بوصول الإفادة أحنت، ذلك،. عل 
منيكون يى أنه اللهليما عبد من ّمعث، ما فاخر أنا أما • المعهد أحوال 
وكذا، الهن افه وعبد ، الراهيم ومحلميإن ، الحمد حمد ت أربعة الحإعة 
والثالثوالحبة، الباقي، عبد ثلاثة؛ والمصريون التمهنوي، ق ، الغرير إبراهمم 

للمدير.ومعاون هنا من مصريي له نرمحل يمكن وي٠ولت الأن، أذكره لا 

اختلافعل الماس وأقام المهنار، ق محعود الملك، لاستقبال الماس حرج 
الدارس،وأهل العهد أهل وحرج خماعتنا، سوى عزيمة، صنف كل ؤلبقامم 

ربيعل افتتح نروعه، وأحد العالمي، الرياض لعهد التابع العالمي، عتيزة معهد أي؛ )١( 
عددو؛لغ ، ٠١٣٧٣ْ/ إ/ ق: فيه اكراّة و؛دأن، اللك،، س بأم ه  ١٣٧٣محنة الأول 

عادوبلغ معملي، أبو إبراهيم بن محعد ومديره الأزهر، من منهم ثلاثة سبعة؛ المدرسقن 
(.٩١الحامحر)أ/'لحمد الدكريارت٠ مواتح من انثلرث ءلالبا. وعثرين متة تلاميذه 

الشيخ.آل إبراهيم بن الال3ليف، عبد الشخ أي! )٢( 
البسام.الحمد حمد الشيح أي؛ )٣( 

(.٥٧)أ/ ؤ، ترجته انفلر ام. البإبرايم بن ملي،ان الشخ أتم،• ( ٤١
كتاب،ودخل بعيزة، وك ( ٠١٤١٠-  ٠١٣٢٦المجيكان)حن بن افه عبد الشيخ أي: )٥( 

القاصي،صالح المشايخ؛ عل الحالم ءلاو-إ تم وحففله، القرآن فقرأ القرزعي، 
همميبن وصالح العمري شان الشخن: عل وقرأ ولازمه،ا، عدى، الالرحمن وعبد 

نجرانلقضاء رمح  ٠١٣٧٢عام ق ؛الفرائض. محتماوكان أدرك، حتى الحلم،، 
واك.يعللحالفقه ل نيه مدرسا تعن عتيزة ل العلي العهد افتتح ولما غاءتل.ر، 

الأخلاقمن كبر ب، حانعل كان ذللئ،. معه؛حل- تعاقاووا ثم تقاعل-، أن إل والعروض 
مولر،حاديثإ إثر تول وخلقه. دينه ل متقيها متواصحا، الحسنة، والصماُتح العالية 
(.١٧١الأمين)م روصة ق: انثلرترحمته م. . ٠١٤١٠سنة بالرياض وذللت، 

*١٨٥صل ل شيخنا ْع ومراسلاته ترحته انظر )٦( 



3H1ء أع مالح بن *حمد القيخ ضK
■-،هفضءها،ا، ح

المقدسبت صوروا عجاب، ورئة والاللبناسون وفعل أيضا، عزيمة له وأقاموا 
نة،بنهإ منارتان وفيه يمي، المجد صورة إلا تر ب كى حاءمت، إدا يارة سل 

أوبعضهمومعهم عزيمتهم، ومحل المهلمار بين ما نيا يطوفون عجيبة، أناشيد وأنشدوا 
•نيا محتحمون حمب من موف 

الملكوجاء العسكر، لاستعراض الناس حؤج فقد أمس الاثتتن يوم وأما 
وألقىعزموه، الذين ومن الشمب، من التشكر فيها كلمة وألقى ٣، الساعة 

ؤيمكن، محإن بن وصالح ، إدؤيس بن وكذلك قصيدة، محمل الشيخ ابن 
قدومه،يوم إبلا الالالث، إل أهدوا بريده أهل أن الهم لكن اُبمريدة، ل يشرح هذا أن 

قدرها.ق اختلف، 

حاشية)٤(٠ ١٣صن ل ترحته انفلر إبراهيم. بن محمد الثهخ ابن العزيز عد أي• ر١( 
ه١  ٩٣٦ عام ق مدير، ل بحرمة ه ١ ٣ ٤ ٩ عام ولد إميس، ين العزيز همل• ين الله همد أي• ر٢( 

١عام إل بالرياض الفمالية الميرمة ل وقواعداللغة الديية مدرماللعلوم عض 
دراستهواصل نم الثانوية، الشهادة عل منه وحمل العلمي الرياض يمعيل• التحق حيث، 
أنإل وظائف، عدة ق ملث، ه،  ١٣٧٦عام العالة ثهادتأا فنال، بالرياض الشريعة بكلية 
عامول المعارف، بوزارة والاداب والفنون العلوم لرعاية الأعل للمجلس عاما أميتا همن 

عامامديرا الإسلامية؛الرياض معود ين محمد الإمام جامعة إل حاا.محاته نقلتح ه  ١٣٩٦
عامتقاعد أن يل يالخامحة، والنثر للمثقانة عاما فمديرا بالخامعة، العليا والدراسات للبعثأت 
١١ ٤ صن الررة، وأصاJتابي لمثائخى محتصرة تراجم انفلرت ه.  ١٤٠٩

وادويه،حضانة ل نثّأ ه( ١ ٤ ٠ ه—٢  ١٣٢سحإن)٠ بن سليإن بن ماخ الثخ أي• )٣( 
عنامحتغ المكي• والحرم نجل- عليآء من عدد عن الحلم أخد ك،ا والده، يل■ عل القرآن وحفنل 

الشخعبه ومحاله. العالم ل لرغبته وذلك، عليه عوضت أنيا رغم الحكومية الرظائم، 
إلالل-كور عمله عل واستمر النكر، عن والنهي بالمعروف الأمر 7لأة عضوا حن بن عمر 

العلومل عالما متواصعا، زاهدا فاصلا عالما والخلق، المرة حن كان لالتقاءد. أحيل أن 
ديوانوله الفللئ،، علم ق مصنفات له ماهرا، خءلاطا وكان الثعر، يهول، وكان الفلكية، 

٤(. ٦٨رY/ ءل،اءنجد ل; انفلرترحته . ٠٥■؛©؛؛ه؛الرياضا ١ ٤ ٠ ٢ عام تول كيثرمهلبؤع. 
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الإفظعضو ال9ظلث0ت  ١٣٧٥و/و/التاوؤخ: لاوقم:)٦( 
/الشيح مع متبادلة طيبة مشاعر / عليه شق فراقه بان الشيح إحبار ال0وت1وعت 

الوامهلهللعمدة سعري ابن النسخ تدرسى حول 

ه
ء

ام



؛ي الضيذ مالح بن صد لقيخ اض 3تةت
ذء11«،دغسس،اِ^.ِ .

٩١٣٧٥; ٩; ١^٠آهم.صصأفي: آق ثح 
الحترم.عميل، بن العزيز عد بن اض عد الشيخ: ام أحي حضرة 
وصحةصحتكم مرق ومل، كتابكم وبركاته. الله ورحمة عليكم السلام 

تتمبنعمته الذي لله الحمد الوجوه، أتم عل مكنكم إل ووصولكم العائلة 
المالحان.

بكم،العهد آحر يجعله ألا افه نرجو ، فراقكم 'ءلتّا س فقد ويعد؛ 
اللهصل محر، كل فيه الحميع الله المارك، رمضان بشهر النهتئة عل سكركم ثم 

وملم.وصحبه وآله محمد عل 
علنفلرى و؛، حن أق والوافر إليك، بإحساننا لنا مدين أنلث، ذكرث؛ 

وبينإلينا يته أمد الذي المعروف ين أوازن ومازلنا الخجل، آصابض الخملة 
استقلالبحر نفلر رومن تصرفا: فيه ول قيل كإ فوجدته العروق من به تهلفلنا ما 

أهلمن وجعلنا بمب لما ؤإياك افه وفقنا ذاتك، حسن من ذللئ، كل ولكن الوانيا(، 
إليه.والقربين محناعنته 

يدرسكان الرحمن عبد الشخ عندنا، أهمية له ثيء اعلم فمحا مجديثا لر نحن 
الواسطية.العقيدة ق لمباح اق 

والابنوالوالد لديكا العزيز سلامي بئر يلزم، بعأ مرقونا لزم، ما هذا 
محفغلكم.والباري بخير، والشخ والإخوان والعم الوالد منا ك،ا والمشايخ، 

أحوك

الصال^العثيمنمحمد 

بالرياض.الإيتاء دار إل عينة قضاء من السنة س ل شيخنا نقل لما وذللث، 
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؟؛٩٧ثُه 

ي>أقاؤمحمح
آلهوعل ال-ب؛ين حاتم محمد عل وأسلم وأصل العالمن، رب لف، الحمد 

أحمع؛ن.وصحبه 

والهداية.العون نستمد ومنه التوفيق، وبافه ج• 
٠فقرتان السؤال تضمن 

عندنا؟.المستعمل الحكر ييع صحة عل الدليل ما الأول؛ 
لا؟.أم الصور ُين فرق هناك فهل بالحوار، قلنا إذا اكانية؛ 

الأغهوالدىبملافبانمليل،وذكينالحوابعلاكقرةالأول:فنقولإن 
لهيتعبد فلا ض حق لأما الحظر العبادات ق الأصل أن الشرعية القواعد ق تقرر قد أنه 
علالدليل قام U إلا ^ا ير فلا الحل فيها uلأصل المعاملات وأط ثرع، با إلا 

نمنعهاأن لنا فليس وحينئد المعاملات من أما وجدنا هده مسألتنا ق نفلرنا ؤإذا منحه، 
ظالمعل مشتملا ربا كان ما المعاملات من مغ الث.ارع إن فنقول الغ، عل بل.ليل إلا 

معجوناأو معدوما أو محهولأ كان ما وحرم لدلك،، وسيلة أو أحدهما أو التعاقالين 
يستلزمما وحرم واجبا، ترك أو محرم لفعل سا كان ما وحرم للغرر، تسليمه عن 

أوغالبها؟المحرمة البيع أصول هي هن.ْ شرعي، حق بلا الغير قململثف التصرف 
هوالمسألة شذ0 إليه ترد أصل أقرب أن وجدنا الأصول هده تاملتا ؤإذا 

عنالتعويض هي حقيقتها لأن الغرر، وهو اكاف الأصل أو الربا وهو الأول الأصل 
هداقمد إدا أنه ولاشك المستأجر، ذمة ق الأرصر٠ هده عل المفروية الدراهم 
فيمغمستقر غير دين بيع لأنه ممنؤع فإنه الأجرة نفى عن المعاوصة أعني القصد 

تحوزفإم-ا الأجرة استقرار بعل باعها إذا أما وغيره، المدين ومن جنسه وبغير ه بجن
الل.ينمقصل. إل نظرنا إذا ولكننا آحر، قول عل أيفا غيره وعل ربا بغير الدين عل 

نفسعل التعويض يقصدون لا أمم الفلز عل غالب، أو عالمنا الحاكر يشترون 
الحكورةمشترى سألت، لو ولدلك، الحيرة، استحقاق مراء يقصدون ؤإنإ الأجرة 



1ةهةقأ6ِ .ياشةسمحيمأس هث؛جت 
أنغرصه ؤإنإ الحكورة يتجر أن غرصه ليس بأنه لأجاب ذلك؟، فعل ثيء لأي 

واغفالعهد حينئد الخكرة، تلك لقبض إليه الردد المؤجر استحقاق من يتخلص 
المؤجرة،تلك، ق صرة جعلت، التي العروض أو الدراهم عل لا الاستحقاق عل 
علجائر وهو دلكا، ونحو والمتحجر والشفعة الخيار حق عن نزوله بمنزلة فهو 

تثست،، موفالش الديون عن صالح فكأنه بالمصاية سبيه هدا فإن وأيضا الصحح، 
عليه.هى لن جوازها يظهر و؛دللث، الأول، العقد بمقتفى علميه 

أنهظقه الرحمن عبد الشيح عن المطؤع العزيز العبد محمل الشيخ حدثني وقد 
منهدا لأن الصرة؛ بجني حتى مهللقا الخوان يرى وأنه المسألة، هذْ معه بحثا 

هيمن عل لكن عندي، راجح القول وهدا الدين، بح لا الاستحقاق بيع باب 
يالتكّب،،سبيه للممبرة مراءه لأن محيء؛ منه قلثى ففي ع،ره عل أما عليه، 

١٣٧٦رمضان ٨ في1 حرر وسلم. وصحبه وآله محمد عل الله وصل أعلم، وافه 
تالخراب حلاصة 

لأنهوجوازها صحتها عل الدليل عن لا تحريمها عن يسال المعاملأيت، أن ت )أ( 
منفسال المح نموصر ق داحلة ياتها يعتقد أو يتوهم كان إدا إلا اللهم الأصل، 
حينئذ.والصحة الخواز عن يتحاءلاها 

يعدإلا اللهم ممتؤع، ث، والتكّالاتحار سبيل عل الحكورة بع أن ت )ب( 
عبّرهمن أو المده<_ج عل علميه هى ممن يكون أن يثرؤل ربا لا حين، فيجوز حلولها 

المهلمالبةالزجر استحقاق من التخلممى وجه عل كان إذا أما الشيخ، عند القيمة بقدر 
ذللثؤعن الصالحة أو المؤجر اّتءحقاق رفع المعاوضة تللث، من القصف. وكان بالأجرة 

أءلمبوالله ثيء، منه القالب,، فمي غيره من وأما علميه، هي ممن فهوجائز 
لا،أو معينة مدة ذامحت، تكون أن بين الحكورة ق فرق لا الحائز الوجه سيهت 

تلك،عل المحاوضة يقصد 1؛ لأنه لا؛ أو الصرة جنس من العوض يكون أن ؛؛ن ولا 
سبق.ك،ا الاستحقاق رفع قصد ؤإنإ الصرة، 
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تةنمت1أمحاهيةسبّ-،رء؛س هئت|أت 

١٣٧٦^١ منءشزْو: . يح 

الحرم.عميل، بن العزيز عيد ين اف عبئ الشخت الكرم، الأخ حفرة 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 

النهمن راجين منثكم، البارك الفطر وعيله موال شهر لحول فيمنامبة ويعل.. 
ؤيتجاوزعملناْ ما ومنكم منا يتقبل وأن بخير عام كل لأمثاله الخمح يعيد أن تعال 

وصحبه.محمدوآله عل وملم صل اللهم فيه، فمرنا ما عن 
بحعن موالكم جواب وهو كتابا، رمقان ٨ ؛تاريخت للث، كتبت، إش ثم 

أدرىولا محر، جاءل ما ولكن بوصوله الإخبار أومل وكنتا لدينا، الوجود الحكر 
إخباريفأرجو كل وعل ص-اع؟، بوصوله إلينا كتابكم أن أم وصل، ما هو هل 

بوصوله.

جرىثم الثرقية النطقة ق المضاء لشغل رشحتم بانكم سمعت، وقد هدا 
كاافه أل ونفنهنثكم، يركم، مما يأنه بدللئ، مررت وقد ، عنكم ماح ال

والعافية.السلامة دوام ولكم 
متن.ولل. أنه سوى اناوكر، يستحق ما محر ولر تسزكم، الحماو— وفه — أخبارنا 

قللةمد.ه سوى ، تمكعوز ، لحه بالالعروق اللباسن به يكي.تا؛حلي. ايام؛ن.ت، 
الخالقانأحن العالين رب اطه شارك ماتت،، حتى 

ثرة.النم ق ذلك ذكر تقدم وف الفلهران، نقاء ل شيخنا عين ئا وذللث، )١( 
الJاخاJة.اء التألة من نؤع وهو )٢( 
،٨١ص الفوائد®، ٠افرامم الم٠تعت كتابه ل الخائنة هالْ عتيمين ابن الثح ذكر ونل. )"١( 

أعجويتازت١(  ٦٣ص ٣ المنار)مج من ت راقاندة 
الناصيةمكان ق وعيناها وجه، بلا رأسها لكن الإنسان، كيدن بدما بنتا وليمته امرأة 

بعضا.فوق يعفها شمام أرع ولها الأرب، كأذق وهما بمحذايه،ا وأذناها رأسها، من 



1|ألمنتة^^حاضف ة1_1ههت 
والأولادوالوالد لديكم العزيز سلامي بلغوا يلزم، با شرفونا لزم، ٌا هذا 

محفظكم.واف لكم، حميعا لدينا هوممن كإ وابنه، وعمنا ووالدنا 
أخوك

الد*يناكالح محمد 

منه.٧ أحي_، عجذ.' ابن الشيح كت_، 

ولكاليطيخة. الأسفل ونصفها كالبثر الأعل نصفها يتتا ولدت امرأة اكانيأنت 
الحجاب.ي كلمة الن.كورة الجلة س ( ٣٦٩ص ٢ ).ج 
عامرمضان أول، أول شعان ق ولدت ابنة هي ئ١لثةت أعجوبة عنيزة بلدنإ ل جرتم، وند 

لالثلش فكان الثيحة، يمي لباس صفة عل لحم يثوب اف كساها ونل■ ه،  ١٣٧٦
علالشلش يشبه ثيء صدرها وعل الساقن، ل رجليها و3، الدراعين، ل يا،-أا 

مزخرف،يوصععلالماش من والثلسشريط اه. اضربالعال؛ن®. فتبارك ؤلوقها، 
تزمحنه•أجل من الفتان 
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١١٣٧٦/ ٠ / ١٣سءشزةو: \ضاؤثفياهم. بميِ 
اف.حفظه الحرم، العميل، العزيز عيد بن الله عبد الكرم• الشيح حفرة 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 
الحمرة،أداء بعد ايامتكم موصع ووصولكم صحتكم مرنا وصل، كتابكم 

أنفقتموهما وعنلفح ذللث، منكم يتقبل وأن الخمح، عل نعمته يديم أن افه نأل 
آمتن•بالركة، 

بنصظفرتم لو تودون ولكن الصرة، بح عن الخوابا امتحانكم ذكرتم 
فقط،المذكور البيع صحة عل الدليل طاو_، فيه ذسوالالث، يثبهها، أوفيإ فيها خاص 

ونحووالمتحجر والشفعة الخيار حق عن نزوله بمنزلة ذللئج أن حوابي ق ذكرُت، وقل. 
تتاملتأن يبقى ولكن فيه، والخلاف، حكمها عل منصوص الأمور وهذه ذللئ،، 

فأفيق،ثيء للئ، ظهر فإن كل وعل تتأمل، ل؛ بلثج وكأق لا؟، أم بمنزلتها هي هل 
حرا.الله حزاك 

علالكتوب، فتجد القرآن، آيايتخ لتنوع المتضمن الكتاب، جهة من ذكرث، 
للث،تقديري عل عنوانا إست، الوريقة وهذه هذا، كتابلثط يعلي وريقة ق الكتاب طرة 

نفلنفلا سواها، المكتبة ق وأنا ل يتيسر فلم للضرورة، هي ؤإنإ حلقي، عل أو 
الرحمن.عبد أبا يا البخل ؛أحيلث، 

التشكتكٌن نؤع فيه كان ؤإن العلم، لب  ١١٥١فهومير الكتابت ق رأيي وأما 
قآيايت، سياق يثبه لا وطا السخيفة، العقول ذوي عل الإلهي القرآن ترتيب 3، 

ترتيبه.ق يثكلن، حتى القرآن لخمع ترتيبا ليس هذا لأن مع،ن، معنى عل توجهه 
قالأن أته اعدتكم بمثم بالله فأمل السالكين، مدارج كتاب عن ذكرُث، وما 

حصولهع لازمة غر ذللث، ق الشح إل والكتابة تريبا، إلينا يصل وأنه لنا، أيديكم 
الله.ماء إن بيوتها، المقصود 



M خ٥ ٠ ٥ ثميؤر الفيخ ض ق؛لإمح £٠٥ض اض 

وزملاوكم،والنائخ والابن الوالد ملامي بلغ يلزم، بإ مرقونا لزم، ما هذا 
اض.ورحمة عليكم واللام وحفظه، بتوفيقه يتولاكم واض والحإعه، الشخ منا كإ 

الحب

المثيمناكال^ محهد 

الورقة.قفا راجع • أؤثثاآببمم آض ح ين
محمد.،اكارخ، وهي• بابا،  ١٨إل مقسم الحكيم• القرآن آيات تفصيل 

الدين،القرآن، التوحيد، الطيياُة، بعد ما النصارى، التوراة، إسرائيل، بنو التبلغ، 
علمالتجارة، والفنون، العلوم الاجتإعي، النظام الشريعة، العبادات، العقائد، 
الكبثرت!؛ ١٠١١القرنية باللغة وضعه الخ، بابإ كل ونحت، النجاح. الأحلاق، ترذوِا 
اللجنةعفو الباقي، عيلء فواد محمد العوبية! اللغة إل ونقله لابوم، جول 

البابيعيسى مهليعة الأول، العلبعة السنة، كنوز مفتاح كتاب، ومرجم الأّتشارية، 
بممر.وئركاه الحلي 

اليوموهو بت، الاء مق الكتاب، وضع تم قد نمه! ما الكتاب، احر ول 
.٣١٩٢٤ه، ١٣٤٢شعبان شه^ من الثاف 



ط'فقفئقه اممسيإلهإلح ايفيخ«حمدبى من  وءات
jll(:١٠قم ) ااتاروخ:ه/مآ/^"لأّااamiiigll :محوالإقاء

الدروسعن اجمار / الناس ي عل وحثه الهيئة مع قيامه عل الشخ شكر ت اكوتلوع 

■



1|"قئتة^لأامحاصص__ هت_تةت 
\rUw/r/oدباشاهاض.سسزةفي: 

العزيزعبد بن الله عبد ا،لكزم! الشخ إل اليم؛ن الصالح محمل الأخ ْن 
افه.حففله العميل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
الإّلأمرآ،،لشيخ فتاوى U الشل١١٢ المالح عل الأخ مع مرمولكم 

جزاكموصلن، الحمح ، الفلأل من الهدى وبيان المدكورة، الفتاوى وللمكتثة 
مقاميمن أنوم أن قبل نسختي مني أحدت أنا محب! يا ولكن حثرا• ابمح عن اف 

أحملموف أن واثق لأف شي ببما سمحت وإن،ا عل، الأخ ُثه إياها سلمني الذي 
منممتنعا ذلك يكون لا أن فنرحو الضلال، من الهدى بيان نسخة ْع منكم بدلها 

،.اش١٤وفقكم حهتآئم، 
رئيسإل إبراهيم بن محمد الشخ من كتاب صورة عل اطلعت وفد هدا 
بللدلك،، ممرا مررت وقد ، ا،لعتاز الإبراهيم صالح جهة من الناصرية مستشفى 

،عليهم حرى ما بسبب الرياض قدموا حن الهيتة مع قيامكم من أيضا سمعته ولما 

شيخنا.عم ابن وص )١( 

نام•ابن مجرعة وهم،  ٢٢١
الشيخت تأليف الأغلألاا، صاحب عل الرد ق الضلال من الهدى ءابيان كتاب؛ وم )٣( 

للقصيمي.الأغلال كتاب عل رد وص ريح، الالعزيز عطو بن إبراهيم 
طالبه.ما له شيخنا أرمل وقد )٤( 
إدخالهل إبراهيم بن محمد الشيخ مع شيخنا سعى شيخنا، زوجة إبراهيم، أم والد وص )٥( 

تمى.الم
®وفيها! ١٥٢ص نجل. تاؤيخ ل الوموعة كتابه؛ ل القاصى ءن،ان بن محمد الشخ قال )٦( 

بعنيزة،الحسبة هينة مع وسجنه عنيزة، أمم السليم العزيز العبد حالي عل )...( اعتاو.اء 
•الرياض® ل ومجنوا النار، إطلاقه ونت، إمساكه لعدم والهيئة لاعتاءائه، )...( وسجنوا 

سجنهمأثناء النواب يتعاهد كان :؛^!٥؛* الشح أن شيخنا ابن إبراهيم الأستاذ ل وذكر 



Is'E^a  تءهت;1ه'ذامحة"سبذيماس
للإحسانما تعرف قانت الأمور، هدم كل التوفيق لل؛، وأسأله تعال، اممه لأحمد ؤإق 

النقعمن تستطيع ما عل فاحرص حليم، شكور راض والمعروف، الفوائد من بالحاْ 
دينناق يي لما ؤإياك اف وفقني له، ومحكا باق متعينا وءالماائ،، وحاهالئ، بإللث، 

المستقيم.صراطه وهدانا ودنيانا، 

وزملأءكموالمثاتح الأولاد سلامي بلمغ يلزم، ب،ا شرفونا لزم، ما هدا 
والإخوان.محمي. الشخ منا كإ والإخوان، 

ومتنالوليل ثرح من نقرأ انحباح ق زينة؛ عندنا الحماو~ ~وش والقراءات 
الحلالين،شر ق العصر وقبيل والرهانية، الزاد ثرح ق الضحى وق القهلر، 

قالعشاء وقبيل الألفية، ق المغرب، وبعد والأجرومية، الزاد متن ق الصلاة ويعد 
الأبرار.قلوب، و-أجة ير التف

افورحمة عليكم واللام لوجهه، خانما عملنا وجعل وبكم، بنا اض نفع 
وبركاته.

٣١٣٧٧; A/ أس عقيل: ابن الشيخ كتب، 

محمدالشح مع وسعى والتمر، والشاي والقهوة الأكل يوميا لم يرمل فكان بالرياض، 
وليمةلهم عمل حروجهم وبعد الجن، من نأحرجوا براءتبمم، ثبت حتى 1مّاهمم بن 
•الحمح اش رحم ابن الشثح يشتر ذلك ؤإل يته، بق 



.زامغ.سمحطمحاص ٢٦
ري,غي..ب,سءا,اث.ءامءّنر ِ.,•ضاءاأ *■-ض• 

الإفتاءعفو ااوظوه0:  ١٣٧٧;م/٢٢ الوقم:)اا(

لحكراا  لياصحة حول يحث اا0وثوعت 

نتجاالإمح>را؟ ّمإب ١ضىسم اب ضذس مِرسمسم أمحم مالهن لم 
إمعإئائر؛اأص طاررزتجحما؟ألبين 

زاررالبمااص هزامهمإب 
ماماازاد/؛أاللم/٢-،ءإ\ئثزكريمى ررءد/ء\ءل\د٠ م)آ( ا ^٥ ٠٢١

حوانممن1ص'تملآسلٍ ١رتتمءاهةمالال ظِزما"١محا؛ممهز 

اضؤر)'رلأوإم7 راؤآكور? مليآ ركبسا ١لئر١رادت 
؛^١^١٣كأم بإتح"يرامُ 

هارضغابِ ممألإؤلرز اًّزاءهمح للإماارآا_L؟* اراءايج■غ 

بمبمبمفالأرسامحؤءم'لموا)بماد ١١١?ائرمم.االمنال 
W/W 1سمهمأمرم-ءجلبمكبممح ؟

^ِإازرتيزس
^تم\0ثادممحةمح؛

ضم"زصفيبجبءادا ز رراملإ^غص٩^١حماق 
رابءايمارزالمةؤ؛-اارمحائرمح،م؟/ضهتاالمة  ١٨٢٠امصاسؤ(رز

اصمحأ'مازز١نم١مع الناي ^محااةمدأسم,ٍصيا:نحهم;ادتم 
^س\رف\ري

ا'محوهمُلامرلأرطص<اجءي 3نممح١١^^١ ة\وك ي1 
ضايضالأالأ)جل رء/،

^صاىمٍاجمتجنئزاإقاص
رتدشإدامالخ,بصهمزح؛ اضومءمإلم?حالقامحز.همخا؟ ومممضآىا-ا؛اا^( 

اضززكائبخاعاب،اء\نرادآراكألأli إو(دمائائ 



تقأ!:تعمحس^حقك
yjM::amtigllارقم: 

العمتعدى مومحبمؤع حول بحث ناع؛ ؛اكوهوع■ 

سإلأالذمحىاصبجصدمح
٩^^؛٢ الغباك أن ئرمع ؤامحأ زماثررمت( 

مر؛اعايب
رممنارث(ىررصلمبأغ'ميجأدارى س}\ر\ 
راص1هساردمثا0مح درارا( 

jتجل7وسمدلسا ضلااءتاالةأُّد؛االِ. ألاءَه قإضومحص■• 
أ

محتل l>L®i\ضميىط سممحمأتو١هاءائ ارربميم 
^جنْبآ•شبلإيحأب'\ببوه ووا،ارزلأدئءمح 

مو/غيةاة-دجازاُءإلمانرلل اذلج*-مح.ها'أخامح اضامؤ؛ يى'>ان .محبامآي 
^١٧٧١٣^^^^اسمةرمحا.زبإس' 

سمئنماظاهالآخس^^^^ ١٧^١^١٧
\سا*-ِءبميىآبئ}/١^١ًءأبايصءئَإ?؛؛محرم ٨٥مار'را/للأ(ادربم،ا/ضدءالسم'

ثىه,محرجمبتة م؛ورالت(دتل/مج مؤ 
بّه^، i_4ُضن 

^محسأضمحبدزمبي^رجز؛يخث7وم'اه وجب ^ Jijمآ 
نم(مح؛لإ؛ائبخ؛ل \ىذ\يبأ 

محرلأرضرسنا
/؛تجفبم.اإ/زجلأثوو٠ ي إ

كإرمدإ  ئإ\و/غ4؟)هبم6ُبمدى ثمختموأ}\لما0 ىب ا



ه،ااحيحمدبن ايقيح من صظلة'شِ
--ء,*-•-•٠٠٠;ء./•ءء •

.ط1نثة
ااوظأخ0:الوقم:

تابعاكوضوع؛ 

ارا>،لبوتزربن\0 \وجولأأء ^١١^ لإمحفمحِأن 
محلسأالألإاصو^سريى ار 

١^^م،:</م7لأهم ١٣^

اا^"ال;;: بذئ ال 

>-ا



_ت|ئى؛_ هقنجت 
آقآور(آيجيإنسم 

ؤإياكتعبد إياك الدين، يوم مالك الرحيم، الرحمن العاين، رب ف الحمد 
•أحمع؛ن وصحبه اله وعل الب*ير1ا، خاتم محمد عل وأملم وأصل تمن، ن

علاؤللعتا من وذكر ومادما، وأصلها إلخ، الحكرة، عن السؤال جواب هدا 
فيها:كلامه 

لهجاءت مما يعرف كإ المغ عل تدل الادة وهده ر، ك ح الحكرة: مادة أصل 
فإنالعني، هدا فيها والحكرة المجتمع، والماء الحس بمعتى جاءت فإنها للغة، اق 

علميهيستدرك ومما نصه! ما فال القاموس شرح العروس تاج ق علميه نمى كإ معناها 
نحكرأرض فهلعة والحاكورة مولدة، ومحبس الحقارات عل محعل ما بالكر الحكر 
واللغةالعلوم كنز ق فال هكذا اه. شامية. والنازل الدور من قريبة الأشجار لزؤع 

•قتمس،رالحكر 

)أصل: ٤٢٨صى ٣ ج عابدين ابن حاشية فمن علميها: الفقهاء كلام وأما 
استبقاءبه يقصد إجارة عقد الأستحكار الحؤية: وق الأهلط.، عن بحر الغ الحكر 

الثناءوقم، أن حاصلمه كلاما وذكر لأحدهما. أو والغرس للبناء مقررة الأرض 
قالثم فيصح. المحتكرة الأرض بخلاف بقائها لعدم يصح لا المؤجرة لأرض اق 

الدواموجه عل يكون علميها البناء وهوأن وجهه، مبينا ٣ ج ٤  ٢٩ص ل ذللمثؤ بعد 
إذاأنه عل يدل ما نمها الصفحة هذه وق الوقف، لصحة المثرومحل التا؛يل. فيبقى 

١ ٥٣محي ق وقال المثل• باجرة المحتكر بيد تبقى فاتها المحتكرة الأرض ق المدة تمت، 
أجرةدفع من المحتكر امتنع إذا المحتكرة الأرض أن قالوا أتم أصحا-بمم عن ٥ ج 

لغره.وتوجر بنائه برفع يؤمر المثل 
اصحاينا.غثر كلام هن عليه الوقوف اسمملعت ما هدا 

من ١٨٩ص المشايخ رسائل السنية الدرر ق ذكر قد فإنه الأصحاب: أما 



1|هقتظسّس،ميماضص تةق1 ه1' 
فيهابتي أرصا احتكر فيمن الدين تقي الشيح عن الإجارة باب ل الخاص الخزء 

الوقف،حكم رال، البناء وامدم المدة فرعت فمش عاليه، وقفه بناء أو مجدا، 
الإنصاف;ق قال المثل. أجرة فعليه قائإ البناء ومادام •ها، فانممعوا أرصهم وأ-حاووا 

اهذلك،. إلا الناس يسع ولا الصواب، وهو 
ذلك،يذكروا إ لأمم المدة تقدير يشرؤل ل؛ بأجرة البناء أو الغراس بفي ؤإذا 
اهستة. كل أجرة تقدير يشرمحلّ بل وهوظاهر، 
بقيالمدة مضت، إذا وأنه معالومة( مدة )ؤإجارة نوله عل الإقناع حاثية وق 

أجرةإلا الوهم، لخهة فليس المشهورة، الحكورة قياسه وعل قالت، قال؛ المثل بأجرة 
اهفيها. هوالعرف، كإ المثل 

تاجق عتها تكلم التي الحكرة هي الحكورة أن عل يدل هذا وكلامهم 
المعينةالمدة تمام  Jbuالمدة تقدير أن نية الالال.رر كلام س فهم وند وغثرْ، العروس 

المدة.تعين إل نحتاج ولا المثل، بأجرة تبقى بل واجب،، ء،ر 
أتياالعلوم فمن وافراقاُت،(؛ اجتماعاين، الحرلج و؛؛ن بينها رمل قللكم■ وأما 

المال،بيتا ومصرفه الإمام، هو للخراج فالواصع ومصرفا، عقدا الخراج نحالف—، 
مالصرب منها فكل الصورة، حيث، س الخراج توافق ولكنها الحكرة، بخلافح 

الحكرة.مسالة ق الأن هوالعمل كا بيده، الأرض تكون ممن يوحد معلوم 
قمتصور الشخ كلام ذكريت، فقد إليها(• أشاروا الفقهاء )أن قولك،; وأما 

الدينتقي الشيح كلام أما المنتهى، شرح ق ذللث، ذكر قد أنه كا الإقناع، عل حاشيته 
الإنصاف،،عن نقلا السنية الورر عن ذكرته ما إلا عليه، أطلع فلم لفتاوى اق 

سج  ٤٣صى ق موالا رأيت، لكني الإنماف،، صاحس، نقله أين س أدرى ولا 
عليتكلم لر الشيح ولكن الحكر، ذكر فته الاحتيارامتح، فيها التي الفتاوى محموعة 

نقلمما أسهل غجرها أو الفتاوى ق للشيخ كلاما تعرف، كنت، فإن كل وعل ذللثؤ، 
بموضعه.الإفادة فنرجوكم الإنمافح صاحج، 



sc.  زامةسساص__ أئجت.
مواءأعني مطلقا، تحوز أما فيها ل يظهر فانا • فيها؟ ئ يظهر عا موالكم وأما 

يمغفإنه الوقف، ق إلا اللهم لا، أو رغبة فيه قدم وسواء تقدر، لر أو المدة قدرت، 
البهلولحق لتعلق الأجرة عل الرغبة تلك تضاف أن ومحب، فيه، الرغبة أحد من 

معه،عل نص ما إلا الخل، الُاملأت ل الأصل لأن بجوازئ قلما وإن،ا المتقبلة، 
فعلأو الدينية، للواحثاُت، تقيح أو ربا، أو جهالة، أو غرر، عل اشتمل مما 

لكلكان بإ عارفان وهما العقد هدا ق يحلا قد العاقدين فإن وأيضا للممحرمات، 

الفمابن يكر وقد ايضا، يذلل، رصي قل المؤجر فإن المر، باُبح من يكن فلم منها، 
جعلاإذا التعاقدين أن القوانين من حنين غزوة فوائد سياق ق الهدي ق كلك 
قدمنهإ فكل غرر، ولا ذللمثا ي محذور لا بأنه وعلله جاز، محدود، غيرِ أحلا بينها 
أعلم.واش ل، ؤلهر ما هذا العقل. بموجس، ورصا بصرة عل لمحل 

الدماءق الأصل أف نعلم فإننا العسكر: مسألة وهي الثانية، المسألة أما 
أساسيةقاعدة وهن.ه بالبينة، معليه العصمة تللث، يزيل ما ادعى من وأل العصمة، 

علهجم أنه وادعى رجلا، قتل قولهم*)ؤإن منها صورا لها الأصحاب ذكر كثري، 
يعرفالمقتول ولوكان حتى القود، وعليه بينة، شر قوله يقبل لر دفاعا، فقتله منزله 
الأحر،أحدهما فقتل اثنان، نحارح )لو قولهم: ومها لأ(لى. أو عيارة أو برقة 

وهوءلاهر، وهدا ، ببينة( إلا يقبل ولر القصاص، وجب ه نفعن الدفلع وادعى 
لكنهالقتل، يتعمد أقر إنه حيس، العمد، القتل موجب فيه قببا مسألتنا أن عل يدل 

رجالمن ممرا إن نم نبوته. والأصل القصاص، ّقوءل توجب، صفة ادعى 
ينبغي،لا بإ يترعون فقل. حالفهم من رأوا فمتى العزة، تأخذهم قد الحكومة 

فإنالمال، بيتر ق إنه نقول حتى الحكم ل ونوابه الإمام كخْلا هذا لجعل وجه ولا 

^مملر:زادانمادقهدىمحرالعباد)r/؟A؛(.)١( 
(.٢٧٤كلالم،الأنتفاع)؛/الإقناع ^ظر: )٢( 
١(.الصدرافبق)أ/اا انفلر: )٣( 



١٠٠٥  ٥٠٥مة امحض مالح خ سمد السيخ من  ٦٥٢ه,ُ" 
مدافعة،لكن القتل أن ادعى لكنه تحريمه، يعلم أنه ْع القتل بتعمد أقر قد هدا 
أنينبغي لا فإنه للحكم، جاهل أته فرض لو ثم به. لادعى للحكم جاهلا لكن ولو 

منيمنعوا أن لهم ؤإنإ الحكم، ملهلة لهم ليس هؤلاء مثل لأن االال؛ بيت ق يكون 
يعتدواأو أحدا يقتلوا أن لهم نحول لا والحكومة الحكومة، أوامر عل يعتدي 

يوجدلر ما المسألة، هذه مثل ق القصاص ثبوت الأصل أن ذللتج ق فظهر كم، حق 
هومعروف،.كإ حالة القاتل مال ق فالدية القصاص عن عدل ومتى ماع، 

وراLلم.وصحبه واله محمد نبينا عل اش وصل أعلم، واض 
٠١٣٧٧ Ir ٣٦الءثيمين،ويوم: اضالح محمد اف: الفشرإل كتبه 



Ii'E3
ةح:بم

ااوس:ءضوالإكاااأاووخ:ملإ/ّأ/؟بّاا ااوف(:)أا:
سابقكتاب ق للشيخ تعليق عل تعليق / المرسلة الكتب بوصول الإحيار ال0وهوعث 

منحأ1بيصيحا/أنابمامحب 

سمالاضسلإلإ
aب بج؛ وِ محدا.طبمما 

اِِأإ 



؛ ٥١٧ؤءث المسي مالح بن سمد اثمفيخ من غ'ؤ ؟ى 

ه١٣٧٧/٢/'٢٣منصةJ:بم١قآيج١هم.
بناف عبد ت الشيخ الكنم الأخ إل العثيم؛ن صالح بن محمد الأخ من 

النه.حفظه عقيل، آل العزيز همد 
وبركاته.الله ورحمة عاليكم اللام 

حميعا،الأولاد وصحة صحتكم سرنا وصل، الخاري ٩ بتارخ كتابكم 
منأبديتموْ بإ إيانا تشجيعكم سسيا يدا عالينا لكم ؤإن العاين، رب، فه والحمد 

والأجرة.الدنيا ق يتمناه ما للجمج محقق أن تعال اطه أسأل الذي الدح 
نفل.كمفنحن الضّلال، من الهدى وبان الفتاوى نختى ومجرمولكم هدا 
وأثابكم.محرا اممه جزاكم بوصولهن، 

بيايكتب، التي بالورقة الخل ومنه أنولع، الخل أف معلقا بكتابكم ذكرتم 
أقولولا الاقتصاد، ياب، من المسألة تكن لر حنث ذكرتم كا صحيح فهدا الحواب، 

اطهوثق . الأصحاب، من ينقص ما إكال ومنه أنولع، الكرم ؤإف لقلت• أحثي 
تقواه.عل قلوبنا وّم بمب، لما الحمع 

إليه،المثار لكتابكم المراسن أكن المق الحواب، -امحر معكم محجلنا مما ك،ا 
يتهللبهوما الماصي الأسبؤع البال اشتغال مجن حصل وما الؤمن، صيق أن غثر 

تعالاطه لأسأل ؤإق الحواب، بتاخثر لما يشخ ذللئؤ كل مراجعات، من الحواب، 
قريبج.سمح إنه لوجهه حالما الخمح عمل وبحعل وبيانا، مقنعا فيه يكون أن 

وصحبه.واله محمد نبينا عل وسلم صل اللهم 

والإخوانوالعم لديلث، العزيز عل كا سلم يلزم، با شرفونا لزم، ما هذا 
محففلكم.والباري بخثر، والإخوان والشيخ ووالا-كم الوالد منا ك،ا والمناخ، 

التيالمداعبات من وهاوْ ينلهر. لا حتى تكمله فإنلئؤ أحلن، من نقص حمل إذا أنه أي ل١( 
اظه.رحمهإ الشيخ؛ن، ين كانت، 



ء'بم"ً""عءو'بم اءآهء 

jujjJJiمالح سيدين القيح من 1ا/اهة

( ال9ظوث0:ءفوالإظء ١٣٧٧ااتاووخ:؛أآ/؛/jll ١٣قم:)
العكريعدى اله مل ؛حح المولتموع■ 

■



ي_سءهانقؤ

العزيزعبد ين اش عبد الأخ! ا،لكرم الشيح إل العيمن الصالح محمد الأخ من 
اش.حفظه العقيل، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 
جوابهبكتابة هممت وحين وصل، الحاري ٧ بتارخ السابق كتابكم 

قبولها.القه وأرجومن العمرة عل أهنثكم والأن عزمي، فثنيت الحجار وصلتم أنكم 
الحكورة.الصواب عل لله والحمد فهمته، إليه المشار كتابك ق ذكرت وما 

لتبين لر ولكن شيئا، منها لث، نفل أن ذكرت فقد انمسكرث مسألة ز أما 
ذكرتهما يعارض الذي الأصل إل الرجؤع أو علاجه يمكن حتى الإشكال وجه 
يعرفلا من بقتل رجلا اللطان أمر إذا قولهم! ق الفقهاء هوكلام أنه ويمكن للن،، 

يعارض،الشخ كان ؤإن ، االده_، عل اللهتان عل الضإن فإن فيه، ظلمه 
أنالقاتل يذكر لر الختكر ألة مومر . الحور يعلم ض القتل له لامحون ويقول: 

قعنده ليس قتله له محل لا بانه عال؛ هو ؤإنإ بقتله، الحكومة أمر ذللن، ق تنيه م
ذكرهاالتي المسالة هي فهذه وحينثد مدافعة، ذللث، أن ادعى ممه لبس، ذللث، 

مدافعةأته ادعى ولكنه العمد بالقتل أقر إذا فيإ بعينها، وغيرهم والشيح الأصحاب 
فيها.التوقف، وجه ل تبتن وأرجوأن اللهنان، أمر شبهة فيها وليس 

فتلمكلفاعل أكره اومن ٢ت * ٨ ص زادالمستمع، ل الخجاوي موصى العلامة قال ر١( 
تحريمه،محهل أومكلفا مكلفح غير أمربالقتل ؤإن ءاJهءا، أوالدية فالقتل فقتله، مكافثه 

يإنالأمر، عل الدية أد فالقوي فقتل، فثه، فللمه يعرف لا من فللما اأسلءلان به أمر أو 
المحرروانفلرت الأمر،ا. دون عليه فالفمآن القتل، تحريم عالما الكلف، المأمور نتل 
(؛٢٣٥القناع)مأا/ وكشاف (، ٣٢٦)٢; 

للبعل،تيمية، ابن الإسلام لشخ الفقهية الاختيارات من العلمية الأحبار انفلرت )٢( 



3EEI ' تة'سةمحامفسبذظلإ!ب
منعندهم يكون الحكومة موظفي من ممرا أف أيضا Jالضإن القول يؤيد وتما 

س_االكان ؤإن بالكم عليهم ؤيعندون اف عباد به بمقرون ما والغرور العزة 
يسيغه.لا 

والعموالأولاد لديكم العزيز سلامنا بلغوا يلزم، با 'نرفونا لزم،ما هذا 
يخر،حمعا والإخوان ولكم لنا والعم الوالد منا ك،ا عنا، سأل ومن وابنه 

محففلكم.والباري 



ااوظأث0:محوالإءتا ١٣٧٧/٩/١٣التاJJخ:اارقم:)؛ا( 
مهعيي الالرحمن عبد الشيخ فتاوى جع مشرؤع حول اكوهوع: 

محبمة
الخاج\ِأمم ٠ 'ا' 

■



ااوظأغ0:

للتوزعالوجودة بالكتب فهرس كتابة طلب ناع• الءوث9ع• 

٢

مهمة



1|هة1ئهمحاُق؛ءسلأمحاص هت؛تءق 
١ ٣٧٧'*ا\/ا،/دسأقآيجهم.سص؛زةفي:

بنالعرين المد اض عبد الكرم! الشخ إل الثمتن الصالح محمد الأخ من 
افه.حففله عميل، 

وبركاته.افه ورحمة عاليكم الملام 

والمشايخ،الأولاد وصحة صحتالث، مرق وصل، الحارى ٧ تارخ كتابكم 
العالين.رب لنه فالحمد 

دعاءكممستجي!.، أن افه فنسأل الميارل، رمضان هر مالتهنة من تضمنه ما يم 
أرجويه منتة لكم كتبت، كنت، وقد واحتسابا، إيإنا وئامه صامه ممن ؤإياكم ومحJالنا 

وصلتكم.أثها 

ام.مانمي يان الأخ بما اعم الم وارّانل الخاوي جها؛ م أنا 
وأن-با، يحي أن تعال افّ ونرجو افّ، إنشاء يكون ما أحن من فهي ■ ناق ال

أحن.دت،الش الكتب ق وجدت أق أصلها وكان لوجهه، حالمأ عملا محعالها 
)محمؤعبعنوان! آحر ويفرا متنوعة(، وفتاوى )فوائد عنوانه! لفرا الشبح أبناء من 

ترتيب،غثر عل العلم(، فنون ل المنتشرة المتنوعة رالأرسنادراكات والأمشالة المواتي 
جرتوقد خاصة، ائل مق وورقات إلخ، الأسلة، من يرد ما حب عل بل 

كلمتإق ثم وترتيبها، فهرستها فتمت، واحد، كتاب ق هدم نجمع بان المشورة 
الكريم،العبد سليإن أحانا الحمل. وله افه ينر حتى نسخها، ق الإخوان بحضن 
—خرا افه ~جزاه وكان مهلة، عل تكون أن شرط عل منى فأخيها سؤيهيا، وكان 

حدنت،.كالئات عدة )١( 

حوللثسخنا انله رههناك وانغلر (. ٣٤٧)Y/ل شيخنا مع ومراملاته ترحمته انفلر )٢( 
الموضؤع.



ت_;تة111محامهسمحماص أقلئةم 
المالحيالحمد عل الأخ ْن وأدرك فتاؤيه، ليستنقذ بالشخ يتصلون من إل كب 

والخد،التنقيب هذا من شيئا بيغ أن فيه أظن كنت وما ، الدخان ق رسالة 
وكرمه،يمنه وأثابه عمله، افه فتقبل يه، يظن ما فوق كان محرا" افه ~جزاه ولكنه 

أخذوقد ذللث،، إل سعيه- اممه -شكر فبادر إكإلها، عل استحثمحه الزمن طال( و،لا 
انتهىحتى منه فنقل ظقه الشخ يخمل تعليقا عليه لأن الخهل المنتهى رح ث منى 

لسن ولر هذا تصحيحها. ييسر أن تعال اممه أل، ونرجتا، آخر ل ل وسلمها 
عليها؟.الملاحظة تكون وجه أي ومن لملاحظة، تحاج المح، الأشياء 

فجزاكمحمد، الشخ يأمر الحمد عل الأخ يوزعها الي الكتب، جهة من ذكريت، 
هناك،أنت، دمت، ما ثيء — افه —إنشاء يفوتنا لن وأنه الرياض، ل نا أنفنعد ونحن اممه، 

طلبمن أممكن حش فهرسها، عن ل لتكتبإ وءتك، من قصيرا زمنا اهمملصت، لو وبودي 
الود.هذا الله يحول ل تحقق الرحمن عبد أبا يا ولحللثج أطلبه، أن ل محق ما 

من؛لغلث، وما اممه، إنشاء سلاملئ،، منهم رأينا من نثير أن لأيد النواب 
لنسألؤإننا تحققها، يرجى المح، الأماف باب من، هذا ذلُل الخ، ، لهم اعدق م

ؤإصلاحنا١صلاحنا فيه ما عل ؤإياكم يعيننا أن تعال الله 
افهونسأل شيئا، أعلم ب الأن إل وض أولادا؟; اف رزقا هل متفه،ا: ذكرت، 

طيبة.ودنية خالصة نية ؤيرزقا أمورنا، ييسر أن 

الناصرالرحمن عبد للعلامة نتوى الدخان، شرب لأحكم يعنوازت الرسالة محلمّى )١( 
منوهي الشريعة، بكلية المدرس عقيقي، الرزاق عبد الشيخ بتقديم ججاائهٌ، المعدي، 

منموال عل معدي ابن الشيخ جواب هي والرسالة يمصر، الإمام مجْليعة مجهليوعات 
مجنتقريظ آخرها وق \ى T٦oإT/^:^Jمؤرخة وهى الصالخى، حمد بن عل تلميدْت 
مقدمتهق الرزاق عبد الشخ ذكر وند الشخ، آل إبراهيم بن اللطيف عيد الشخ 
الدخان.صرر ق الأطباء عن تقولا 

JالرJاصريiالكتب مستويع مامور كان حيث الصالحي، )٢( 
عنيزة.إل رجعوا بعدما صماعدمم أي، )٣( 



أنتعال اف، فنسأل الدعاء! صالح من اكم أنلا أن من مني التمست ما وأما 
الصالح.الدعاء من تنونا لا أن أيضا ونرحوكم ذلك، عل يعيننا 

الحمعةيوم ق الشهر هدا ق عمرة أداء عل النه" ~إنثاء عزم عندي وأنا 
منه؛ ١٧الوافق الأحد يوم بريدة بهلاJرة اض— —إنشاء أرجع وموف ، ١٥ا.ألوافق 

النةؤإخلاصي وسبيلها، الأمور نير اممه نال ، الم.أأجا. ق لإمامتي نهيرا 
العمل.ؤإصلاح 

محمداالشخ وخصوصا والمشايخ لديلث، العزيز ملامي بلغ لزم، ما هذا 
والشخوالعإن الوالدان منا كإ عنا، سأل ومن ارألأّ عبد والأخ وابمه والعم 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام محففلكم، والباري بخير، والإخوان 

بالزولية.والتزامه اذسلمان، مصالح عل ججليهتع حرصه أمثلة من مثال وط؛ 



الحموانرمي ق الاستتابة حكم موصؤع ق بحث اا0وهوع: 

ص

■



-ءمءأألص-ِ.,أغس؛ندء 

ااوظوه0:التاولخ: ااوق0(: 

هنفعن الثلاثة الخمرات إكإل قبل تتيبه معن النائب رمي يصح هل تاعت ال0وثوعت 

صى

وت>بموكصامَِتإ.مدضمحم لم/سؤ م م ذ

ؤّاركاو و م ٌكث ٠

؛
مصف



وث1تةه1

١٣٧٧/١٢; ٢٩سءشرةفي: . بمج

بنالعريز عبد بن اش عبد الأح• الكرم الشخ إل الُثتمتن الفالح محتد من 
افه.حفظه عقيل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم النلأم 

ذللئ^.عل اض فتحمد أموركم، واستقامة صحتكم مرق وصلي، الكزم كتابكم 

ليسأحي يا فنحن نحونا، يلزم يا المام عن الاعتذار ناحية من ذكرتم وما 
مقال.مقام ولكل اللازم، هوفوق بإ قمتم وقد حقوق، بيننا 

قيلمتنييه عن النايسؤ رمي وصحة الرمي ق الاصتتاية جهة من ذكرتم ما وأما 
لنايقررْ والذي فيها، الكلام معروف، السألة فهذه شهأ عن الثلاثة الخمراُن، إكإل 

تصرمحاعباراتيم ق رأست، ما ولكني ، ابوار عدم هو ٢؛^^ الرحمن عند الشؤغ 
فقطبقرصه محرما الناسب، هوفيإإذاكان المنؤع أن تفيد عيارامم أن كإ بذللث،، 

صالأنام، مفيد كتابه! ق جاسر ابن ذكره الكفاية فيه كلاما رأيت، وقد هذا 
الخوانهو المالة ق الثاق القول أن كا جليلة(، )فائدة موان: ٢ ج ١ ١ ٥ - ١ ١ ٢ 

ولفظه;ل.، جابر حدبمث، إل الأنام— مفيد صاحب، ذكره ما —مع ؤستندون 
ورميناالصبيان، عن فلبينا والصبيان، النساء ومعنا . اف رسول مع ٠حججنا 

الصبيوعن ه نفعن يرمي أن بحوز أهل نصه• ما  ٢٣٩ص عيية، الالفتاوى ل جاء )١( 
والأفضله، نفعن بالرمي بدأ الصبي، وعن ه نقعن رمى إذا ج: واحد؟• مؤنق، فا 
منواحدة كل عني• رقق، فإن للصبي، اصنانفها ه نفعن الثلاث الخمرامت، كمل إذا 

كانإذا لأميها جائز، ناائ، أن فالمحح الصبي، عن رماها ثم ه، نفعن فرماها الخهار 
واسع®.الحمد— —وض فالأمر ومشقة، ازدحام 

٤٣١وكثافؤ (، ٤١٥)أ/البهوق لمنصور المنتهى، لشرح النهى أول دقائن( انفلر! )٢( 
•)ا"/هأ( 



1|هأ؛بئةهت_تةت 
عتهمءرال

ووحهيعد، لا معناه لكن صعيم، إسناده ق كان ؤإن الحديث وهذا 

ثماكلأيث، الحمرات تكميل محب لوكان هوأنه الحديث هدا من الحواز عل الدلالة 
فلابدالظاهر خلاف كان وما الظاهر، حلاف لأنه ذلك لقل المسي عن الرحؤع 

الاستدلالهذا عرصت وفد يفعلونه، يكونوا لر أ~ام علم ذللئ، ينقل لر نل،ا نقاله، من 
لأن؛ القولن لأحد ترجح عندي وليس هذا فأعجبه، الرحمن عبد الشيخ عل مره 

كتااهتق الألبان الشخ ونال ٣(. ٠ )٨٣ عاجه وابن (، ١  ٠٤٣٧ ) أحمد الإمام أخرجه ( ر١ 
وءار0،ماجة ابن عند التي الزيادة راواما ت ٥ ٠ ص .، جابر رواها كإ س الني حجة 

ونلإسادها، يصح فلا الصببانء، عن ورمينا النساء، عن فلبينا ... ١٠جابر؛اJفظت عن 
وقالتالصبيان"، عن ونرمي النساء، عن نلي ارفكنا بلفظت أيضا الترمذي رواها 
الزبير،أيٍ؛ عنعنة عالتازت وفيه ت،؛ قالالوجه". هذا من إلا تعرفه لا غريب،، ينا "حاو 

قديإالفقهاء من الحديث عن سكت من يكون يغتر فلا يسار، بن أثعث، وصعق، 
الذر:ابن )قال نمه: U ( ٢٥٤انمي)٣; ل لكن وغيره. قيامة ابن كالشيخ وحديثا، 

الرم،،عله يقدر لا ^، ٨١١انمي عن الرم، يرى العلم أمل من عنه حفظت من كل 
ؤإمحاق(.والشافعي، وءااالثs، والزهري، عتناء، قال: وبه ذلك،، يفعل عمر ابن كان 
وأماالحديث،. حال عرفت، فقد ؤإلأ مقغ، ففيه فيها خلاف لا مما المألة كانت، فإن 

يليلا الرأة أن عل العلم أهل أحمع )وقد عقبه: الترمذي قال فقد النساء، عن التلبية 
بالتلبية(".الصرلت، رغ لها ؤيكره ها، نفعن تلبي وهي غيرها، عتها 

وأشعثبه• جابر' عن الربثر' أي عن أشعثا، عن نمثر، بن الله عبد طريق: محن الحديث، )٢( 
أيما:وفيه (، ١٠٥)ا/التقريب، ل الحاففل ذكره كإ صعيفؤ الكندي، سوار هوابن 

ثمموكله، عن تم تفه عن أولا الأول الحمرة فرمي واحد، مقام ل موكله وعن نفه 
عنرموا 'ءقف الصحاة لأن واحد؛ مقام ل موكله عن ثم أولا شه عن الشة 

ثمأولا إكإلها ولأن يعودون، نم أولا الثلاث يتمون كانوا أمم ينقل وإ الصبيان، 
منيه التكليف يرد ولآ شديدة، مشمة فيه كان ومجا شديدة، مشقة فيه هدا وفتنا ق العودة 



النثيأن بدليل واحدة، عيادة هده إن يقولوزت فالمانعون متمسكا، متهإ واحد لكل 
العيادة.أثناء محله الدعاء لأن ، العفية دون والومعلى الأول يدعوعقب ان ك. 

عبادةواحدة كل أن الفناهر وباذ السابق، جابر بحديث يستدلون وا،لجوزون 
يتعبدعيادة ثمة وليس العيد، يوم العقبة عل اقتصر .٠ الني أن يدليل مستقلة، 

أعلم.واه كلها، عل القدرة مع يجزئها كاملا تعيدا 
-باأحلتم الش بالحوالة الء؛لالبة يوجب ما حدث أنه من كتابكم تضمنه ما وأما 

اللكن الأداء، محكي القضاء تفضلت، كإ الأداء! محكي القضاء وأن عليتا، 
مكانق الأن ونحن ومكانا، زمنا للاداء القضاء موافقة هي التامة الحكاية أن ري«—، 
النؤع.هده من التتا مولعل يقمى، لا ما الفوائت من أن عرف قد أنه ك،ا آخر، 

عنوأمحرته الوالد، مالمناها لتا كتابكم بطي كانت، الكب الخمسة والكتب 
قأجوبتها أن والمؤمل عليه، إيصائكم حي، خاصة بصفة العوهل كتاب 

أوقبله.هدا كتاب صحثة 

وابنهوالعم والأولاد لديكم العزيز سلامنا بلغوا يلزم، با مرقونا لزم، ما هدا 
والعمالوالد منا ك،ا محرفة، -بم لما الدين والإخوان —ا اللهليف وعد محمدا والشيخ 
محففلكم.والباري بخر، والإخوان محمد والشيخ 

وبركاته.اممه ورحة عليكم والسلام 

وعنه نفعن الوكيل يرمي أن باس فلا هن.ا وعل الذمة، براءة الأصل فإن الثميع، 
واحدا.مقام ق موكله 

أخرجهالبخارى)ماَْاا(.)١( 
(.٥ ٦ ؛/ ) ق شيخنا مع مراسلاته انفلر العوهل• محمد بن العزيز همد الشخ أي■ ، ٢١



■-ص• ،غضِ. |1.ءسضذل'ءا اث.صكذل''ءاا.ذء 

اا9ذاأه0:ضالإظ«ما'/ا،لأمأا ااتاووخ:اارقم:)1ا( 
الخديلالهجري يالعام التهنئة حكم ي بحث اال0وهوعث 

■



Wmساشحسبجصاص 
iaiCi'M i؛r_xأق'سَ أهأهكحعل؛ء 

نكته; yjM:gllااوق0(: 

فيهاالزكاة ووجوب القد أوراق ق الربا جريان ق بحث ناح; الهوفلوع; 

؛ارَإ جِ:}ن رأ;مالمم ُامتي 
نيا>مح'سمبم

.^٩^'ُاماءيممِحن ٢٥اس؛؛^١ 
٣مادة.سسقمت بح0ذبلأج \هيت 
^يلأمحاززسىضهرى 

سٍسصبم

٠
ء



اثمينماثمح سمدبى ايقيح من إفضقف'هِ
;*١٣.ءج-س ! ٠٣■-

أ؛تجم؛؛،

amhtjll:اكاولخ:الدقم:

الزواجعل بعزمه الشيخ تشر ت تابع اا0وه9ع؛ 

أو٠ .،ما,لأ أَر درَمبيِ لتاَح امحعمب 

•شِبمهمرمحز 
لحف-قهمحعنلأآند

هُءت_دِ- ، فِ تآ 

؛. ::طبلث،مجهح-أ■

,هبملجيأيءتأ\ذإ-ذلإّ,-ا,-7 
"ءأ:ء|اننإضإطش;

بِ ٦١وءل 

:٣

ف-نبمءأظ.v،ا

؛٦٦٦:

■٦إا-.سآ7حأ: ![ آ - ز 
!ظ 7لإ:آبم:أِ:أبمر

بحريي--بم؟"أ"



كة1قءمحادقي؛سدبذطلءيض 

العزيزعبد بن افه عبد الشخ؛ ا،لكرم الأخ إل العث؛مين الصالح محتد من 
اف،.حففله العقيل، 

مرقوصل، الحاري  ١٧تارخت كتابكم وبركاته. اممه ورحمة عليكم السلام 
ياق•ما أيضا تضنن وقد ذلكا، عل طه الحمد والمشايخ، العيال وصحة صحتكم 

يخثر،لأمثاله الحمح وأعاد منكم افه فتقبل الحييين بالعام التهنئة أولأت 
إنهكلمته، وأعل دينه فيه ونصر المومنن، عباده عل مباركا عاما عامنا جديد وجعل 
قريب.صمح 

أنهكإ -؛ا، بأس لا وأنبما فيها، رأيكم عل لدليل التهنئة فعلكم وإل 
سبيلعل يفحلوما وإنإ عبادة، يتخذوما لا الناس لأن ؛ فيها رأيي 

بمثاله،الحديد العام واستقبال يخثر الماصي العام قهلع عل والتهنئة المجاملة 
للمودةالخالب ا•لحسن الهول من فانبما لخ^رها، مسنا^^ة تكوى ان يبعد ولا 

استحبابالقيم ابن ذكر وقد تليق، دعوات عل ومشتملة والألفة، 
قوالده شاركت وأنك به، الاغتباط إظهار من فيه لما يالولود، التهنئة 

سزالمؤمن أن ريب ولا حادث، مرور كل ق تطلب أمّا والظاهر سروره، 
طالمن الناس حثر فان آخر، عاما واستقبال ربه طاعة ق عاما يقطعه 

فأحابتالحديد؟. العام بدخول التهتثة تحوز هل ت جقؤفقه عيمخن ابن الشيخ محل )١( 
ولكنتفعله، لا فأنت عادة، هي بل السالف، عمل من ولا المنة، من أصلا لها أعلم لا ء 

هناكفمن الحديد، العام بدحول ومرورا خيلئ،، محة إلا هذأك ما لأنه فجاوبه؛ هنأك من 
من٦ ٤ رقم الشريط من صوق مة"ني من مفرغا انتهى . تيتدمهء فلا حنئك لر ومن فهتأه، 
خيرا.الله جراه الله، عبد الأخ ابنه ل أرمله الشهري، اللقاء 

ولدله ولد من بشارة استحباب ق اكالثت الباب الولود، بأحكام الودود تحفة كتا؛هت ل )٢( 
وبثته.



1|'ف1ّآتةضث هت_تؤقت 
عمله.وحسن عمره 

محرا.اممه فجزاكم ت الخال وظيفة جهة من ترحيبكم ثانيا؛ 

أرىوالدي الوجو0ت حمح من القد أوراق حكم ل عندنا عإ السؤال يالثات 
الفضل؛ربا دون التسئة ريا فيها قبري أنه الربا جريان جهة من فيها 

قالربا جريان به يعلل ما وأقرب الأثإن، من فلانبما النيثة؛ ربا جريان أنا 
وقيمها،الأشياء أتإن هي الأن فإنبما فيها موجودة وهم، الثمنية همر والفضة الدهم، 

الحكم.ثبتا العلة ثتبّثؤ ومتؤر 

أوذه_ا بعن بيعتج إن الخنؤر ح ختلاففلا فيها؛ الفضل ربا جريان عدم وأما 
النيثةربا لكنر ربا، بينهإ بجري فلا ربوي غثر الورق فلأن بورق بيعت ؤإن فضة 

أعلم.واه فيها، رأيي هو هن.ا الثمنية. لوجود بورق ولوبيعنا فيها يجري 
نيةفيها يثارتل إنه نقول حهمر عروقا ص ت.، فليفيها• الزكاة وجوب وأما 

إؤإذا القولنر، أحو عل التجارة نية ومحبه بفعله يملكها أن ويشرمحل التجارة 

علم؛بت، ل ولد ه~م؟،اه(  ١٣٣٨)١^١٠٤ الرحمن، عد بن، ّسلي،ان الئيخ وُو■ ، ١١
—عشمينر ابن محملي ناشح القرآن حمظ. وهوالذي الرحمن، عد الشخ والده رباه وشرفح، 

بحلقا^،التحي، تم وهوهغجر، مره فقل القرآن، عليه فحففل عليه، ويرس ترين، أحسزا 
العلميبالعهد التحي، الطؤع. محماو الثح لازم ك،ا ولازمه، العيي، الرحمن، مار الشح 

الرزاق،عيد عناك؛ طاينه بين، من وكان -  ٠١٣٨١عام الشريعة كلية من ومج بالريام،، 
رشيد،ابن العزيز وهمد الخليفمح،، اف وهمد باز، وابن عودان، الرحمن؛>، وهمد عمقي،، 
أبرهٍلعن ولل الال1ليفحّ عبد وأحيه إبراهيم، بن محمد الشيخين،؛ هناك دراسته خلال ولازم 

للرياخىرحل الخريزة. .رسة ؛مالالتعليم وؤ، الخريزة، مجل إمامة عل استتابه الن ؤ، 
ابنالث.خ يشجر ذللئ، ، ٩٠١٣١^عام الملكية الخاصة ؤ، مدرسا تعين، هناك. ومكن 

عامتقاعات• أن إل ه،  ١٣٨٢عام بالرباض البنايث، لتعليم العامة الرظّة ؤ، تم عثيمج،، 
:؛ةنأ؛ممه.. ٠١٤٢٨عام تول ؤإفتاء. ا تدريالألوا ونفع للعبادة فتجرد ، ٠١٤٠٦

صالح؛ن، الرحمن، عبد الشيح أيفّا وأفادف (، ٤٥)م النانلرينر روصة ؤ،ت ترحته اننلر 
خيرا.اف فجزاه العلومائتاعنه، يعص العشمين، 



تء'ةقتةمحالمحسمحْامحض 
الذهبالتقيين مقام قائمة هي بل العروض، أحكام لها شت، لر عروضا تكن 

فيهافتجب البدل حكم له والبدل وقيمها، الأشياء أث،ان هي وليلك، والفضة، 
قائمةلأما لا؛ أم محتارا يفعله ملكها وسواء لا، أم النجارة حا نوى سواء الزكاة، 

الزكاةوجوب عل الدالة الأدلة عموم ق فتتيحل مال ولأما والفضة، الدم، مقام 
لأموال.اق 

لوجهيرن،تؤإجزائه جوازه ق ثلثا عندي فلس عينهات من الزكاة إحراج وأما 
منأحرج فإذا الواماة، سبيل عل واجبة الزكاة أن اكاق: الأتان. بمنزلة أما الأول 
أحدعل العروض من العروض زكاة إحراج جاز ولدللث، الفقراء، واسى فقد عينها 

الدين•هم، الشيخ وهواحتيار القول؛ر،، 
شيئا،الحليم الحكيم يقدر لر الأن ؤإل لتات بأولاد نثشركم أن التمستم رائعات 

الهرلفم، وقد الله، شاء إن الزواج، عل عازم بأنني أحرى جهة من نشركم ولكن 
بالل4والأمل الأن، حنثي يعينوه لر والدخول ، التركي الإبراهيم محمد لثنتر صداقا 

أنوأرجوه عليه، جبلها ما وحثر حيرها تعال افه أسمال الله، إنشاء قريبا، يكون أن 
■الدعاء سمع إنه طمة، درية لدنه من لنا ممب 

كإوالمشايخ، وابنه والعم الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، با شرفونا لزم، ٌا هذا 
وبركاته.افه ورحمة علتكم والسلام محففلكم، والباري بخير، والأحوال الوالد منا 

وصلاهما.العثإن ومحمد الوالد خهل 

مءف،إئثه.عنها، تول آلي أئنائه أم القه؛ عبد أم وهي؛ ( ١ ) 
وهم'الذكور، من حمة عينه؛ حا قرت صالحة، دؤية فرزقه دعاءه، الله استجاب وقد )٢( 

وزارةل صابط وهو الرحمن، وعبد سعود، المللث، جامعة ق موظف وهو الله، عبد 
قصابهل وهو العزيز، وعيد الملكي، الحرس ق صايط وهو ؤإبراهيم، الدفاع، 

البنات.من وثلاث السعودية، الخطومحل ق موظف وهو الرحيم، وعبد ابوازات، 
^^٠١١صالح بن محمد العلامة لحياة الحامع انظرت محر- لكل يوممهم أن الله أسأل 
■١ الحسين• أحمد بن لوليد المراثي، من فته فيل وما والعملية العلمية ظقيه 



^^ي.يحؤجج|.
عضوالإفتاااوظوظ0: اا/بم/؟؟ّآا اات1ووج:( ١٧الوقم:)

وردتعبارة ق التامل طلب / لهمته شحدا له ادمحئلة توجيه عل الشيخ شكر اااهوثوع: 
العلبلحوم حول الإفتاء دار من فتوى إصدار اقتراح / تابه كق 

لترم

ه
\بم\٧• و'در-،َأمح-حء 

متيجَمحل 

■
محرإيبمعء



ح'مءهةضى 1ُأّاْ'ة'ت 
٩١٣٧٩; ١; ١ و:عينة من . بمج

الحرم.عقيل، بن العزيز عبد بن الله عبد ١^٠؛؛،! المكرم، الأخ حضرة 
وبركاته.اطه ورحمه عليكم التلام 
علطه الحمد والأولاد، الوالدين وصحة صحتكم مرق وصل، كتابكم 

للجمعونحلص دعواتكم يتقبل أن اطه نرجو رمضان، بشهر لنا ومنئتكم ذللئ،، 
العمل.ؤيملح الية 

بمتزلةهي التي بالأسئلة ؤإفائتنا ؛مكاتبتنا الاتصال محبة من ذكرتم وما 
وفضائلكم،نوفيمكم من ذلك أن نرى نحن له، الذهن وسحن، لله1او_ا الاختبار 

نحبونلا لما والكتإن والإيضاح الصواب أنوحي أن ق اطه ؛معونة جهدا آلو ولن 
الحمح.أعإل اطه سدد عليه، الامحللاع 

الأخر،البعض ق وبوامهلة بعضها ق بمباشرة أهلها إل وصلت الكتّب، 
إليه.احتج إن قريبا جوا7با نحدون اطه إنشاء 

التامل،ل أو فيها، الثحث، ق تشاركوق أن أود عبارة كتابكم وق هن.ا 
وسوفطفتأملها، •؛هقممه(. شيخنا، ونطح^إ الصالحين اطه بعباد )وناسيا ونصهات 

لعلميالتدكر، باب من هن.ا قالت ؤإنإ ....(، ٠١)أتيا من ل فلهر ما لك يفلهر 
محب،.لما ؤإياك اطه وفقنا هذا، لثل يمحبتلخ، 

اطه.إنشاء مرورا، تقرنهما الخهل، بهلي فهي عنها سألت، الش المألة جواب أما 
تثرتللا التي اللحوم غر الحاو_ا لحوم حكم الإفتاء دار من صدر لو أود إق 

بلغيلزم، بإ مرقونا لزم، ما هذا منها• بصيرة عل الناس يكون حتى الذكاة لها 
محمدالشح منا كإ والشاج، والإحوان والعم ووالدنا والأولاد الوالد سلامنا 

العثيمينالصالح محمد ال«صّ_،ت محفظك. والباري بخير، والإحوان 

شيخنامع ومراصلاته ترخمته انظر عتيزة, قاصي الطوع، العزيز عيد بن محمد الشيم أي؛ 
(.٥٤٠ل)أ/ 



ج**٠■'— •ءءءأ : ب ص؛أبم ! ٠٢"  ٠٩:*

عصوالإفتاالوظبمة:  ١٣٨٠؛/ U/ ااأاووخ: ( ١٨ااوق0(ت)
/المتحرحتن بأحبار ترؤيده وعل الطيبة مشاعره عل الشيخ شكر إا0وثوعت 

الحكيمالقرأن أيان تفصيل حول'كتاب! معلومات الأحبار/ بيعص الشيح تزؤيد 

يلإُقاهيخ7' أ
١رصر١لتص.١سبإم اريمهَر> 

فلأارال;^رتمحيمإ,لإمث، ١^٣■ ُء ط محاري \ ِتينرعَ 

لإ>دأتمؤأإبما
•رر/مرآأا'قاإمح\بظررايمائ أكلم رمحي س؛ت راضه 

■إلثمتا,ض كؤاك؟ 
آنا'ا^رماض٢ارتJاكضنكت درت محا (ٌا 

•ذلرن'مح رلإسهل,بم 

CvA3 ذ(ؤغزأ^■ .أ'را١٢نإرلجأه<ابات
وهمزآرذبم؛ارجمم زم آ ُاملأرز■ بمدلي:ز'. 

زِقفبمبمش
مج ي اتهميىُإإم ، انحابء َم ١ نل رألن؛ 
ضترآلأنالمأر؛اتياز •• أمحير >، J.yUu\^تيزآن 
زّم'ُبُبن ار'لمامربخءمض 'زمحامأد 

يصسق؛آ
^٥!جلٌ ٠ زي،ةم ا ٠

اايصبجمٌسمبممحُإاممإضس 



جفقث1ةسامةسم-،محاص ةنممؤ'ك 
-٠١٣٨•٤; U/ .صسمأفي: اقاؤثتياهِ لج 

بناف عبد الثيحت الأخ المحب، إل الشمين الصالح محمد المحب من 
اف.حفظه عميل، بن العزيز عبد 

أنناكإ بخير، تحبون ومن تكونوا أن أرجو وبركاته• الله ورحمة عليكم اللام 
بذلك.الحمد وه 

وقدوالآحرة. محر إل اف وصلكم وصل، الحاري ١ تايخ كتابكم 
الصادقةالمحّة عل الدالة العبارات ومن صحتكم، عن الأحبار من فيه ما مرنا 

إتحافناعل تشكركم كإ سالكه، أن ينبغي ما عل لتشجيعنا والضمنة لحثكم، 
ممنأكثر منهم ءللست، المعارف أن مرنا وقد وغثدهم، التخرج؛ن عن بالأحبار 

علؤيثرهن أملهم ويقوى الطلبة يشجع مما هذا ه، فالحمد و٠لاJفهم، عن فضل 
والكليان.العاهد هذه نجاح 

الرياضإل العمود إبراهيم الشيح لنقل المتضمن الخم من عجت ومل■ 
يةا.مربإ يانه أنا ٌمت فقد سينقل، معهدنا مدير أن من ذكرت ما أما 
لا.أو ذلاثإ يثثت، هل أدرى ولا استقالته، 

ممى.غثر أجل إل الدعوة إجابة أجل حميد بن اش عبد الشتخ نحن• أحبارنا 
العلأحمد هم؛ أحيرا المتعتن من العمل ق بدووا الذين فإن النوائب،؛ أما 
اهالعبد ومحم.د الصلح، اف الحبي وصالح الخيول، اش العبل. وعل الركي، 

اسى،بالرياض•المعهد س ا ١١
إلأحيل أن إل ذلك، عل واستمر اليمام، مماء من نقل أن بعد  ١٦٢قاصيا أصح حيث )٢( 

التقاعدعام'آا/مآا،و.
تعيينهبداية منذ ابن الشخ فيه درس وقل. عنيزة، مدينة ل العالمي العهد وهو؛ )٣( 

١\إ0{<يى!/ تاريخ: إل فيه إمامآ؛ه،واتر ل/\إ بتاريخ: فيه 



آ؛هةV؟ َ اثمين مالح بن سمد القيح من 

لسلوكؤيوممهم يقوحم، أن تعال الله أل نايتدائه، ق يزال لا والعمل الميمي، 
ؤيفعلون.يقولون فيإ الحكمة محلريق 

إليكمتتنقله أن ؤللبتم الذي الكتاب، اممم نقل ؤإليكم 
الحكم(.القرأن آيات، )تفصيل الكبثر: بالحرف الكتاب، محوان 

اللغةإل ونقله لابوم. حول الكبير العالم ية. القرن)وصعه ياق• ما ثم 
العالميةللمجاع الامتشاؤية اللجنة عفو الباقي. عبد فواد محمل. العربية. 

الحليالباي عيي مهلثعة الأول. العلبعة السنة. كنوز مفتاح ومأرجم للمتثرقن، 
بمصر(.وشركا٥ 

نقعكن؛؛ن ما وكل وءلايعه، ومعربه ومؤلفه الكتاب، باسم يتعلق ما هو هذا 
الكتاب،.عل وحدْ سهلر فإنه تابنا كق 

والإحوان،والمشايخ الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، بإ مرقونا لرم، ٌا هذا 
عليكمواللام ثمحفغلكم. واف بخير، والعللبة والشيخ والإحوان الوالدان مجنا كإ 

وبركاته.اف ورحمة 



jll(:١٩قم ):عضوالإفطالوظيغة:  ١٣٨٠ا/'ما/ا ااتاوأٍخ
الضيافةكرم عل عقل ابن الشيخ شكر ال09هوع; 

i(<\يا-حسمسينبب 
تميَألعدلياثممح<■ ط>سإ\تي 

نرحم؛مةطرس\يَ أناِزلُق ومءصه،صِكإ 
ر. : امحم;واُاإمظلج 

شضتياطُضبمص
أل. ;ئءآبج١ِ٧خا٣:ى١مح  \شمال١ز^ِهرم٢ \دمم ض رط 

ء



٥٤٣هة اسمين ق'ف آ هو

١١٣٨٠\إ ; ١٣سءنيرةو: أسآؤمح١هي. بمج 
الزيزعد بن اض عبئ الشيخ؛ ا،لكنم، الأخ إل العث؛مين الصالح محمد محكم من 

اف.حفظه عميل، بن 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 

نرجوالحمد، وض بدلك،، أننا كإ بخر، محون ومن تكونوا أن تعال اغ أرجو 
نعمته.شكر ؤإياكم يرزئنا أن تعال اض 

بهقابلتم بإ بالشكر لكم مدينون ونحن عندكم من توجهنا فلقد وبعدت 
أحنعل بكم اللقى وأعاد محرا، عنا الله فجزاكم والحفاوة، الإكرام من أحاكم 
كريم.جواد إنه حال، 

أنمحسارتكم مراق لإبراهيم سمحتم حيث، عليتا معروفا لكم أن والحقيقة 
الوقتعن أحرناْ حيث، بحق، لكم نا أنفعل حكمنا فد كنا ؤإن الدلر، إل بنا تمج 

اش.شاء إن عنيزة، ل هنا بقضائه نحفلى ولعلنا المحاود، 

الشيخخصوصا والمشاتخ الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، با شرفونا لزم، ما هذا 
محففلكم.والله يخر، والإحوان الوالد منا ك،ا إبراهيم، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 

القريش•ناصر بن إبراهيم لهوت 



IT^^ءصضس"مأب 
هسءءغءألأءءلء< ؛■أءهتسسل،أ 

ااوس:ضالإكا ١١٣٨٢; ; ٢٢التاويخ: اارقم:)«آ( 
الحديدالهجرى العام بدخول التهتثة موصؤع ل يحث اا0وت1وعت 

ءقه
^٠



4قاشغس،بجماسورء:ء|ء 
>منء»سس ،اخءس؛ظف'ءة 

:(Oajll;0اإوظوث

ال0وضعتتاأع

ىإم>غاإن ضزييع بلا مج .- ي تمرز\ هنارش 
هماغؤ-اّ Dyمحاب ؤا ١رثبوطوها ٢ س \لا ص ١^٠^ 

محمح)لإمحك
مهمربراغاص دذة-رراابي إلناسلآ خان النسل 

آاقأرضأُانوجإئي 

S5_£€^f^؛
بييُزبياإلآء>

م.ء~افيج\مالأذصابخب• 
٨٠٢دررخبما بع ماخءج،أ ايأ )Q \ ررظج 

-ةص.حنء

ء



£سق6_ محايةسمحمصه___ وثمم|ت 
;\إساه٢٢سءشزةو: . بمي

عميل،ين العزيز عبد بن اش عبد الشيح• إل الشمن الصالح محمد محبكم من 
اه.حففله 

وبركاته.النه ورحمة عليكم السلام 
ذللثإ.عل ممه الحمد صحتكم، مرنا وصل، الحاري  ١٨تاؤخ كتابكم 

الحديد،الهجري العام يدحول التهنئة ق الامتثكال إل إمارتكم جهة من 
وأمول!المسلمن، أعياد غر من عيد إحداث أنه بحجة ذلك ينكر الناس بعض وأن 

المسلمين،أعياد س ليس عيد إحداث ؛اب، من ليس هدا أن نقلري ق أنا 
الحقيقةق التهنئة وهدم التهنئة، هد0 إلا اللهم ثيء، الأعياد حمائص من فيه فليس 

علالله بنعمة تينثة أتيا حقيقتها ؤإنإ العام، فيه يحل الذي اليوم نفى عل تنصست، لا 
ي. مالك بن كعب نمة ق كإ جديدا، عاما أدرك أن إل اه أيقاه حسث، الحبي 

القيمابن ذكر ومد بالتوبة، عليه افه بنعمة ءر1ثونه الناس جعل حيث، عليه، الله توبة 
بالولد.التهنئة استحباب الودود تحفة س الثالث، الباب ق ظقئه 

حدا،الناس عمل إلا أءرفا لا فأنا ملف،؟؛ فيه لنا مبق هل موالكم؛ وأما 
الرحمنعبد شيخنا مثل وقد شفويا، يفعلونه ولا بالعام التهنئة ق يتكاتبون وأمم 

سالفريخ عند لبحفس بعضهم قول س الناس عادة به جون عإ ظه المعدي 
التعملة؛؛نالألفافل وكدللث، ،، _liغاب له قوم ولن هنيئا، الشرب: 

قالأصل أن عل مبنية وشبهها المسائل هده بأن فأجاب وغرها، الأعياد ق التاسمي 
هداس وشبهها عنها المؤول الصور وهن.ه الإباحة، والفعلية القولية العادات، حميع 

قلها وجوابات وحهلابات عوائد هي ؤإنإ ما، التعبد يقصدوا لر الناس فإن القبيل، 
لبعضبعضهم المومنن دعاء مصالحة فيها بل فيها، محدور لا بينهم جرت الناسبات 

القلوبوتألفا للمحبق سبسبا أنه المالحة س وفيه الأحوال، لتاللثج مناسمط بدعام 



\

1|"هةأتة„ سمحم؛محاصن تة'3 ٨
الأحوُةمثل المناسب بالحواب بجبه أن عليه بجب أنه نوى فالذي مشاهد، هو كإ 

قال•الخواطر، ؤيثرش الصدور يوغر الإجابة وترك العدل(، من لأما بينهم الجاينة 
المحبوبة.بالأمور يالحقها ما الصالح من >fI يقترن ئد الباحة العادامت( أن اعلم ثم 
الخواب١من المقصود اه 

أعرف~ما عل ~كتابيا التهنثة يعتادون عنيرة ق حصوصا الناس أن ولاشك 
وهول(وغ؛رها، السائل نرل( ق داخل هذا دلُل الخديد، الجري العام بدخول 
الموفق.واف عندي، هوما هذا وشبهها، الشخ 

وهي؛محمد، الشخ من طلبتا الى الكتب جهة من كتابكم ؤ، تتعرصوا ل؛ 
مامحمدا الشخ أن والغرس( الإسلام، شيح فتاوى من خرج وما اللحام، ابن قواعد 

ذلك.ملاحظة فأرحوكم دائإ، للجواب ملاحفكه مع جاوبني، 
فمنلهإ، جواب جاءق ولا كتابئن، له كتبت، أيضا العمود إبراهيم والشيح 

١منه ل وتعير عليه، ل لم تفصللث( 

الخمحمنا كإ والمشائح، الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، با ثرفونا لزم، ٌا هذا 
وبركاته.اش ورحمة عليكم واللام يجفظكم، واف بخير، 

.٤  ٨٧ص عيية، الالفتاوى انفلر; ( ١] 



ءح م ! if-سن'ء1 

اا9س:عفوالإكاااتاودخ:لإآ/تما/؟\ِمأا ( ٢١قم:)1او 
بازابن للشيخ واقراحه لكتب شعلأن ابن هلع حول / كتب شض الشيخ تركل الهوه9ع■ 

م۴ ا؟٨ ا٧  ١٢آ
أرناسسأمممحاسمسري؟ 
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■



■ت:أصْحدنء1حسء1 1وسثه'ءا 

ااوذااأغة:اكاويخ:الوقم: 

المرسىالريال صرة ألة مل الشيخ رأى ْللب ناع؛ اا09هوعت 

^بمبممح، ئئرْإ0ركُُِة 
ِتارتل)ُِ. 

سأ

صةءصمحس
َدغعار-حدمرىذاتيلالأك(آم ضال١محن 

يمح؛جمحرُمص  ٠٧١را)>تيمحمىنت ض تمإأتم 
حِ]تمعئمحما١زاة0\صأرامارأشمخ ١ايصك(ب 

اهماُءنمواندمامحِ اردغ0ن اذ\مثخَ ^صززَإص 
ا'لسمميا١•^^(^^\ورت ١ررتت١لمتم اض 

أطلإَح-. رصسمشكس }[ 
ذَاماُكشتل ءرهمم >ن ضر. صكآب ُ/،ِلمامألَاٌ 

^ريأ( ٤٩لجبل^١ ِهلُحآ ضام(محأ,مماي(مبمإ 
لإ)إذةن.محِحلخسممللر{ن ١ اتي_-رممو( امهمزخ 
٠صر/لإخ بل3مؤمرص رألِ 

إيلأآ ة بق ء ئسم/إيى اَءتبمءزة السع 
كءابرب، سمئرؤ رآثآِ؛ 'ِروْ 

رأرِجق١'نلموك ّم ر-ر'ى'رهستىِ>ِاى 
تيس>ئمحا 



٢تة'1مح منامحسوبجصاصذ ك0ه^ 
^١٣٨٦/ U/YY.صسمأفي: أساؤمحاه.ِ يس 

بناف عبد ت الفاصل الشيخ الكرم، إل العثبمين الصالح محمد أحيالئ، من 
اش.حفظه عقل، ابن العزيز عبد 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

علض الحمد حيعا، صحتكم مرنا الحاري،  ١٥الورخ بكتابكم تشرفت 
وصوله.خور له سلمناه الوالد وكتاي، ذللثخ، 

مننختان وص ١^٠٠١ الي للكتب محمد للشيخ ءلال_، تقديم محلوف ؤمن 
مرامحنج،عدة له كتبتخ فقد اللحام ابن وقواعد الإسلام شيخ فتاوى محمؤع من كل 

وكلتكموقد الا->ية، هدْ من كتابا بهليه ؤإليكم للتدير، وحيه اقتراحكم ولكن 
الكتي،.من لتا به يأمر ما بقبض 

نمىق رأيت، فقد بهلبعها، سيقوم سعلان ابن أن اعلن الي الكتب أما 
إليهفكتبت، فيها، محلرفا باز بن العزيز عبد للشخ أن المذكور الإعلان 

UJb ،،الذكورة الرسالة إليها وّتفبمم الرسائل، محلع سيحصل بأنه وأخرق ؛،
منالرسائل هذه ق لما ونظرا فيها، أساهم أن عل الشيح اقترح وقد اُتح، شاء إن 

عملنابجعل أن تعال افه نأل طبعها، ق الساهمة عل اش ثاء إن عزمتخ فقد المنفعة 
السالمن(.لإخواننا ونافعا الكريم لوحهه حالصا 

الغرير،إبراهيم بالاح اتصلت، وقد إليكم، ّيفج ابن كتاب عل اظالعنا 
وقدللمذكور، ترحمة لديه بأن فأفاده البسام، الرحمن العبد افه بمد بحثا هو واتصل 

وأخوكمالغرير، إبراهيم الفقرارت،ت بعفى عليها وعلق الرحمن، المد اف عبد كبها 

معدي.ابن لالث.يح القراُيها رالدلأتل وهي• )١( 
كتبوقد ل)ة/٧(، مسحنا ح ومراّلاته ترحمته انفلر السيف،، محمد بن إبراهيم وهوت )٢( 

.^١٥٠والى، أي ناصر بن عل للشخ رجة ب ثعللب خْلا؛ا لشيخنا 



نيينإؤ"" ٦'"
يكونربإ بأنه الرياض، ق الوجود التديل افه عبد إل والدي أثار وند ، حد 

افشاء إن يطيه، تصالكم والترجة يذلك، علم عتدْ 
الريالصرة وهى فتها، رأيك لأحد عليك أعرضها أن أحب مسألة هنا 
المعدوم،حكم ق محلله حد إل السعر مري أصح الفرنسي فالريال المرسي، 

منالولاة متعت، قد والأن نقد، أنه عل به صروا إنإ به صروا فالذين وأيضا 
الأجرةأو الثمن أو القرض كان إذا فتإ الأصحاب، وحكم كنقد، ُه التعامل 

القيمة،له فإن السلهلان حرمه إذا يالتقل مر وبعضهم مكسرة، دراهم ونحوهن 
رأيالث،فإ ذللئج، ق الخلاف، عل الخصومة، أوونتا التحريم أوونت، العقد ومتا إما 

الأصحاب،،ناله لما محمد الشخ نفلر يلفت، أن ينغي وهل شرعا؟، فيها الخاص 
لأذمحملا، استفتاء يستفتى أن الأول أم الإفتاء، دار من عام حكم بدللث، ليصدر 

العموم؟.لمصالحة هذا 

إبراهيم،والشخ المثائح الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، بإ شرفونا لزم، ما هدا 
افورحمة عليكم والسلام محفنلكم. واض بخثر، والإخوان والمإن الوالدان منا كإ 

وبركاته.

تبلالشيح س،إحة لدى يحث، فيها جرى المسألة عميل: ابن الشيخ كتب، 
لاليتا،ما إل لنضمها عليها نهلير فنحب فايدة نيادة فيها لديكم فإذا كتابكم، وصول 

لديالثج.بإ فأسنع اه، إنشاء عانة، فتوى فيها يصدر وربإ 

ذكرل الأسود يالخط. الني هي الغرير تعل؛قايت، أن ؤيظهر التالية، الصفحة ق انظرها )١( 
عارصتين.ب،ن وضعتها وف ، ١٣٠و•  ١٢٩٤منة 

بالمر.العارفن الرياض وجهاء وهومن )٢( 
التالية.الصفحة ق انظرئ )٣( 



ءءء؛؟" "■"~ت7ِتمء "؟٠ ء"؟ءب'م؛أ 
٢:; ١٥'أء  ا1عساقصالح بن يحمد ايقيخ ءس  ٥٥٢

„ذءة1نستءاوزض ^^^فءقضِث!!

١٣٨٢

جيىوابن العميل وحمد الغرمحّ وعليهاتعليقات السام بخْل أبووادي للشيخ ترجة ■ اكوه9ع 

V.

SSifc
جل محالَت-دم ِق، ُضٍاوزْءمدمج ٠!

^^^١بميم مح.»_لأأمإ-اإأض وألسإم اخنزِك.ر!ر 'ي 
لإمرامامر؟ن
ي<ارثخضمالم

رل؛رإمحىس



ت|هآثتظه1_ت||ت 
وادياين )لشيخ ترجة ٠ آلبجاآالرحسم آض دنسمّ 

ثمعل،اتها، وترأعل فها، ونشأ عنزة ولدق أبروادي. الكتى ناصر، بن محوعل 
الرياض،طأءلصبوسوصرْسسء 

والرمدي،داود، وأي لم، ومالبخاري، الأمهارت،ت كب مند وأحد الند، إل رحل نم 
نديرحسينالشيخ عن واممراي، أحد، الإمام ني كموالمانبيت ار، والنماجة، وابن 

ر-أعتم الهند، بلاد من ب|ا؛ول، بلمدْ ل صديق الشخ لل رحل نم الهند، عاصمة دلهي ؤا 
منة،متين من ثريبا [ ١٣٠•ستة ]مند الحديدة مجد ق إماما وصار عنيزة، بلده إل 

بنمحمد الشيخ متهم عنتزة، ل العلم طلبة من حملة والمانيد الأمهات، محتد عنه وأحد 
الحرنم،أيام عنزة ق مقيإ كان لما الزبير، ق النجاة ميرمحة موص الشنقيطي، أمن 

اشعبد بن صالح والشخ معدي، بن ناصر بن الرحمن عبد والشيخ الأول، العظمى 
صالحبن وساليإن القاصي، صالح بن عثإل والشيخ المنورة، المدينة حرم إمام الزغيي، 

منوع؛رهم ، البسام الرحمن العبد اش وعبد العرير، اثمريز عبد بن ؤإبرامم البام، 
محنةشعبان ق أحله أتام حتى الدنيا، ق زاهدا ، العبادة عل محافظا ولازال عنبزة، طلبة 

آمين.وغفرله، اش رحمه محنة، تعين العمر من جاوز وند ، ١٣٦١
منالنوافل كثير بقولهتا أحوشيخنا العميل حمد الوصع هدا عل تءلق )٣(• 

حاجامم.ؤيققي ؤيعظهم، يرشل.هم، لأنه الناس؛ إل محبوبا والصيام، الصلاة 
لائم،لومة اطه ق تأحده لا بالحق، صداعا وكان ا ت بقوله عثيمن ابن اكيخ ]علق 

وكانأجرا، كتابتته عل يأحد لا وكان وأمانته، بيتهم لثقته للناس الكتناياتؤ كثير وكان 
معه.الحالوس يمل لا محاله إن حر الحديث،، وطيس، العثرة بحن مشهورا ظثئه 

العصيمي.اش عبد بن صالح الثيخ أفائق كإ المعروف،، السام اش عبد الشخ وهوعثر 
عامتول وادي أبو والشخ -  ٠١٣٤٦عام ولد البسام الشخ أن نوجدنؤ بحثت، تم 

فإنوأيضا أجازه. أنه فبيعي وفاته، من سنوات، أرع نبل الناس اعتزل ونل. ، ٥١٣٦١
واديأبو الشيخ إجازاتؤ ابخموص يل؛ ما لتسخنا له رمالة صمن فال السام الشح 
٦٠٣١^ص انظر تيء®، أعثرعل لر المثاتخ، لبعض 



rirمحاهةسمحطمحاص 
ذهم م -دء ه؛اءهتذسء1 

الوظوث0:صالإفتاء ١٣٨٤ا1تاولخ;ماا/آأ/اارقم:)آما( 
المابيحمشكاة همج حول! /  ٤٧٥٥١طول بعد الشيح بكتاب المح اكوتلوع؛ 

٢

٠ِ  ٠

ج\رىوم،^٤٣^١^٤٦ 
ما/،بمحونرلثرمم' مَلأرذلأ' 

خم'ني>لأ،رمحلاةن
•0د)م\صآف{نحلألإلم 

لإاواهنج4طةهصسم
ؤبنأئؤ ومب7 ١ؤلمع محغ ما وس دمحذ\بت f لت؛ إ ِ ١— 

آ'امحإقآ*رثا
فهَأ  ٠٦٠صِمحاثابيامحرل ًفم اُبم امن ك، ٢- 

١Nمح ٠أ٦مكC٦ر١ف^س٦٦Nفئصأ.
ُبمهبرم١يماثايام)رلالأمحب ك ٢

•حيز \ه6زرواارما\لنىخث)ُاكهب أ- 
لأ/م'محهأإى 

بؤ0اإفكئاإ
لأأَمحدشث؟سُمبخك خمتيرسم 



سدبجمامحاصنهت_1ةت  ،؛.٠٠

jkSYM /Y/\Tسمحزةو: . أقآؤتياه.ّ بمي 
العزيزعبد بن افه عبد الفاصل• ا،لكرم الثعخ إل العثيمين الصالح محمد من 

اش.حفظه عميل، بن 

وصل،الخاري ٦ ١^^ الكريم كتابكم وبركاته• اش ورحمة عليكم اللام 
يعال•كان حسنا به فرحتا ولقد ذلك، عل فه الحمد ، ٥١٠١١وصحة صحتكم مرنا 
^Ui،،نحن ثعورنا هو العهد بطول، شعوركم وأن بيتنا، ا،لكاتثة من ؤلويل عهد 

يوثر.لا فانه الثقة عع هدا كان ئا ولكن 
ا،لصابحتمثكاة شرح ا،لرقاة عن أمثلتكم حوابج فإليكم وبعد 

جتأما والحواب^ت الهلع؟. تاؤخ ومتى جت,أ محل أي ق سألتم — ١ 
.١٣٠٩منة شوال ق وذلك، الحلبي، الثابا أحمد بإدارة اليمنية، بالمهلثعة بمصر 

،٥٦٠الأول الحزء صفحالت، أحزاء، خمسة والحواب أحزاؤها؟ت وكم ٢" 
صفحة. ٦٦٢،والخامس ٧٦٤والثانه؛آ،والثاكالأه،والراع 

أيتها.يدكر لر والحواب،: الثانية؟: أو الأول اسن الكتبة ق ام وهل ٣- 
المثكاةشل.الذيحامشها والحواب،: حامشها؟. الذي ٤~وما 

ملاماوبلغوا يلزم، با فثرفونا لكم، يبدو لازم بأي نتثرف، ونحن هدا 
واكائخ،والإخوان الوالد منا كا العمود، إبراهيم والثّخ والمثاثح الأولاد 
العصر،فبل الكتبة ق الحاعع ل القراءة ومحضر يبا، العزيز العبد محمد والشخ 
عليكمواللام محففلكم، والاه افه، شاء إن له، ودعاءكم عليه سلامكم ومأبلغه 

وبركاته.الله ورحمة 

وشرحالكال خصوصا منها، تبحثؤ أن تدخر فلا جديدة كتب، هنا كان إن 
الند.تلاناُت، 



ء«ءتس;ءءأ

^٥٥٦:
س'عر.أتءمسءثءا̂ 

اااهسيو،مالج *حيدبن السع من 
،ءم؟ءآسسووأا ا

الإفتاعضو : amhtjll ١٣٨٤ا/ ٠ / YAلأوقم:)مالإ(
وللمكتةله كتب بصرف أمر امحمتحصال عل الشيخ شكر اكوهوعت 

ءأة
اح(ارفتجغ\ش الهز ^٣ ٢٨ِ

جنلسلأبمنطصج،دل 
ِ. ز,مءيساضوؤء إ ■

^٠
جاإُووإذع

يجاضضمافلم<•ذممِ. 
٢،, ■ ئس>محءمحبرص 

ِثأياامُمحد)ىن\هءكضا،ا>مي؛ 



1ةهةْتظ^^^محصامحاصث ه1_1ةض؛ 
٠\إ/ YAسمرةفيولة: أق١١٠^٠اهي. بمي 

اشعبد الفاصلI ا،لكنم الشخ إل الميم؛ن الصالح محني محكم من 
اه.حفظه عميل، ين العزيز انمد 

ويركاته.اش ورحة علكم النلأم 
ووصولكمحيعا صحتكم مرنا الخاري،  ٢٢ا-لورخ كتابكم وصلني اليوم 

وللمكشة،لنا كب بصرف أمر امتحصال عل خيرا اض وحزاكم بالسلامة، لاJرياض 
عليها،ليحصول اللازم متعملون أنكم وعدتم وقد فضيلة، لكل موفق؛ن لازلتم 

أنوأملنا ذللث،. من اش زادكم أخلاقكم، تمام من وهدا وأعانكم، الله قوقعكم 
إللتأخيرآفار>ت،.باستلامها تبادروا 

علمشكورون فهم الونتا، لضيق الرور عن الزملاء اعتدار تدكرون 
علالخميع يمن أن تعال اض نسأل، ظاهر. مخر٠م الثال وأما الأول،، مرورهم 

والأخرة.الونيا ق والملاح الخير فيه ما 
■بميعا،والزملاء والتائخ الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، ؛،ا شرفونالزم، ما هذا 

محففلكم.وافه بخير، العزيز العبد اظه وعبد والأحوال والعم الوالد منا كإ 
وبركاته.اظه ورحة عليكم والسلام 

وميوللمكتبة، لنا الكب، بصرف الأمر من صورة إرسال، عل تشكركم 
)الختم(ختمها. ؤإليالث، الوؤلنية، عنيزة عكتبة 



ءقك■ءl_؛^منادقيحسلبجص 1تههَ'|1ج 
عضوالإظااوهث0: ااتاواوخ;؟'أأ/ه/هخمآا ااوصا:)؛آ(

بعنتزةالأوقاف لهمع مديرا الصائغ اطه عبد تمغ، ق الشيح مساعدة هللب ال0وضعت 

١٧؟، ٩١٢٠٨٥١٠١^

تةجةةء|
^^٢٢١٥رامحرر)بم وةنرنث1دا'مح1 ارادَ-ع 

^^عت>ُثي
مقئثامحبمُء

ويراأممبيضاِرببج•
رء



1ههاثئةضن هت_تؤقت 
٠١٣٨٥ه/ ; ٢٩منءشز0و: . أق١١٠^١^ بمب 

العقيل،العزيز عبد بن افه عبد اجلكرم• الشح إل العث؛مين الصالح محني من 
الله.حففله 

وبركاته.اممه ورخمة عليكم السلام 
الدة،^٥ نستغرق ولر نا، أنفعل لعبا الثقة ولولا ا،لكاتبة، عن مدة لنا 

ذلك،.سهلت، الش عي الثقة ولكن 

معلإدارة ترشيحه بعد الصاع العزيز العبد الله عبد الأخ• تدوم وبمناّب 
الخط.هدا لكم أكب ذلك، دون ارتبة حيلولة لولا بعنزة ، الأوقاف

بالرتبةله يتعهد لر إسحاق ابن الشخ بأن افه عثل. الأخ أح؛رني وند 
الموظفينثّؤون يمدير اتصل افه عبد الأخ وأن يالماعدة، وعد ولكن السادسة، 

والدين،والفلم العالم ق وثيرة كفاءة تعلمون من الأخ أن وحيث، بالخير. ووعده 
الأمر،هالا ق بالمسوولن بالاتصال جهتكم من يمكن بإ مساعدته نأمل فإننا 
عملكم.ق لكم اممه بارك يديكم، عل ترشيحه يمر أن افه لعل 

هداإدارة مقومايت، ق افه عبد الأخ عن ينقص من إل توكل أن أحاف وأنا 
الموفق.وافه الديتي، المنصب 

والإحوانوالمشاتح الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، با مرقونا لزم، ما هدا 
محفغلكم.وافه بخير، الخم.ح ومنا العمود، الحمد إبراهيم الشح حموصا 
وبركاته.اطه ورحة عليكم والسلام 

انظررّاكهلبخنافي)؛/^(.)١( 
الماجد.يقطاع أحدايزولن الشح، إمحاقآل بن محمل. الثح أي؛ )٢( 



حءه1 محاثفسبجْ،ال؛أاص وءت 
الإظءعضو اا9ظاوغ0:  ١٣٨٥/٨/٢٤اللاJدخت الوقم;)؛،؟(

قيمته؟أو يعينه يطال وهل الرمحا' بالريال ا،لكتوبة صرة  اموصؤع حول اكولمموع: 

1أآا،ر/هثمآي
٨ماَ إتيضل 

•'م ارإممصلَرج 
ئ\ط\ىب\بخ/رطلع'

س\لخيمراإمسمههزن 

لإ\ثج\ّجم/
سسٌِيرمح

اتِبةلأسمبمتمحقِق 

•سءءع
مأئسم(عاجابم<



aculiiQll:اكاويخ:الوقم: 

لل09ثوعتتادع

مرابمرمحءالأس،بمير
راماجيرلإار؛لاسمضبمصس

إظق;قءةقع
بمإ^ذامامرٌده؛إإ

ّثس'ا-.."را آ  ٦٣٠١٠ء
I ٠٠—ط 

■م؛؛'.-٠-. .■ زةلمأء'ذا;؛بب'ءأآ;م 
■ب لآلإ\يبمح:بم•' إث;;مغء ٦' ؛■; 

Lu



ءءاأ;

.٥٠تة'لخمناثخسمطمحاص فئجقأ 

;٥١٣٨٥/ A/Y؛سع،يزةو: اقآلآتي<ص. بمم 
عقيل،بن العزيز عيد بن اف عبد الكرم• الشيخ إل العيمين الصالح محمد من 

افه.حفظه 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 
أنتعال افه ونأل بذلك، التهنئة لكم نقدم رمضان شهر امتقبال يمنامئة 

حناعتتهعل حميعا يعيننا وأن واحتسابا، إيإنا ؤيقومه يصومه ممن ؤإياكم بجعلنا 
جوادكريم.إنه معصيته واجتنابا 

عنواحد سألني هالايام وأنا يدكر، بالثيء الثيء أن الساترة الثل من إثه ثم 
أوقيمتهبعينه العري الريال أءللس، أن ل حق ل هل ٠قالت عرب بريال مكتوبة صرة 

جوابهي فحضري قيمته؟، يسالمون الناس أن المراسي الريال ق متح هو كا 
فأنتاالنقد ورق ينلهر ولر العرب الريال هو العقد وقت الرائج كان إن أنه الساعة 
كانؤإن الإصلاح، إلا ، ٧١ولا وقم، ناظر لأنالئ، الحكمة؛ ق صاحالث، خاصم 

عنعبارة لأما الشل؛ إلا للئ، فليس سواء والقد العرب الحقد ونت، ل المتعمل 
١^^٠ذللت، ق والاس الأخرى، وأبقت إحداهما الحكومة أ؛طالتا متاؤيثن سكتين 

الليلةتاللث، وق الفرانمي. ظن س خوفا العرب بالريال يقيدون ؤإما بنتها يفرقون لا 
٣٠ريال آلاف، ثلاثة أقرصتكم الذي القرض تدكرمحت، حا أفتيته اش  ٠ وأبقفة، ٠ 
قأو الحمح ق الفرق أخدمت، هل أدري ولا الفرق، منكم أمحن.ُتج استيفائه عند 

عليكم.لرده به محرونا أن رأيتم فإذا الفرق، كم أيضا أدري ولا العض، 
الحمحمنا كا والتانح، الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، با شرفونا لزم، ُا همدا 

وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام بمففلكم. وافه بخر، 



ئ.أءا؟ء--~مبمءج

\ئأوووي؛وهإلج سيدبن لثيخ اض آح::س-'-م/'
اء,؛جم-—■.•ءأااا-.مءء 

.؟I،٥٦٣سبمس٣
أأمحسءةه«ا>،هه 

(yصفوالإفتاءالوهقة:  ١٣٨٥ااتاوأٍخ;؛/و/٦):س
الألغاز؛،ائل محل ق الطراز ارحلة كتاب؛ حول معلومات اكوهوع؛ 

دّإطجمصجuا^إ٠^۴مح'

ءس>ءهض
ممجايانأط رزتلإمدشسام  inمرء،رن 

سبممب-الالزريجؤرء
'قام مهقَ ءخم(ت 

اس;ياظزإختشامكاز١- 
ادهاس اداه ص ( ٨٢اذز،رىِ• محئهء — ء 

م\همالهصئل؛ادإ رلرىهِسب 
 U، صّ'؛بع؛إم ابمآتيمحس م صل  ٥١ث

ُبمحاظبياللف يم نأ 'زتحِيتجعرسما، 
«r3u ^أنإُتافرطتجم

ُبممبمتيمِا م  ٧١١٩١اممها صالء 
ابمه^^غتاب\مف>من 

۶رس ِببا >تثن،أ ^،٤• 



liS! ةقا،قئق،أاذه اثعساتيهاأح سبمديق ايقيخ من

ااوظوغyjMl:0:ادقم:

ناحاكوهوع: 

جخمتَسامحإهخم\م ب_ 

٠٠منةص؟َ أ- 
^قأظسؤئتفأه

جمةأةع>محبميى
^^<'ضشارىلإأمحاد

١شرن همنع  ٥٣٠
منامحدرَام> ميام ما صانا 

ابمإبس ' ساط ُ "ِأ  رَ>ربلدحمحرثم
)/ضجنُاِبج



ت1قأت0^محصصدبج؛صاضتي هتن2|'11 
بمآقآيجهم.سمحزةو:؛/؟/ْحماه

العقيل،العزيز عبد بن اض عبد الكرم• الشيخ إل الصالح محمد من 
الله.حفغله 

وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

ذلك،عل لله الحمد صّحتكم، سرق اباري، ٢ الررخ تحابكم اليوم وصلي 
وعنكم.عنا وعفا الله سامحكم إيانا، امحتكم معل ويشكركم 

حهله،٠ صفحاته، عدد 4 لفه، مآ ١ ، از الط حالة كتان ع', ة فك ُكع مطالء 

الألغاز.ا-اممه:خمةالخرازفيحلماءل 
٥٨٢ سنة ولد التاسع، القرن أعيان من الحراعي، نيد بن أبوبكر مولفهت ٢— 

شخنتيس ابن أجلهم من أفاصل، علماء عن وأحد نابلس، أعال من بجرلع تقريحا 
قالدرر ونقاش الهلراز، وحلية المهللب، غاية وماْت الفرؤع، نحتصر صنف، المنمح، 

شيخعل الشافعي الهائم ابن أنكرها مسألة متن عن والأجوبة عمر، موافقايت، 
أصول،وشح الحوزي، لأبن النساء أحكام كتاب، ومحتصر تيمية، ابن الإسلام 

مفيدةأرجوزة وله المساحي، أحكام ق والساحد الراكع وتحفة اللحام، ابن 
؟AA^.سنة رحمب، ق دمشق ق توق لسواك، اق 

صفحة. ٧٧وسبعون محح المكتبة ق الش الحهلية السحة حسإ صفحاته ٣' 
صورتهوهذه والحال، الحجم متوسهل حهله ٤~ 

إذافيا وصورته الحول، فيها الزكوة لوحوبا يثرمحل لا وقفة ذهب، مسئالةت 

فيه،تحب، الزكوة فان نصابا، إن؛،١^١ الحين ق الزكوة فيها فان المعادن من أحرجها 

دقته،أدلة من وهدا الصف، حط تهالي. ابن الشخ محاولة ولاحفل الوثيقة، انفلر )١( 
ه.



سِح.؟أممأ
غثرْ•من إحراجها والصحح 

طولأي طولها أما منها، الكتوب الصفحايتخ عرض أيضا عرفنا وثيدا 
الورقة.هده مجن الخهلهل. طول فهوساوى ا،لكتوب، 

الشخحموصا والشائخ الأولاد سلامنا بلغ يلزم، بإ شرفونا لزم' ما هذا 
وبركاته.اممص ورحمة عليكم والسلام محففلكم. واه والإحوان، العمود إبراهيم 



س:-جأباص
u^E3C؛jبنماثمح سبمد القيخ من فمح'َأف؛فقت£قته 

عضوالإفتااا9ظلث0:  ١٣٨٥ا/ ٠ / YAاأتاولخت 1اُقم:مأ(
الطراز؛،راحلية كتاب'. إعارة عميل ابن الشيح طلب حول جواب لل0وضعت 

ا^

/ء- أس-بء ه(اشرءمث ر ١ 
رنوا
ما؛اناط ووزو(رئوئسم ممتدرنلإ، 

٠^بآني لبآ محأ ممح،دم طات 
يامحزأختشملخاز١- 
زيلفيقشسابناسص ٠٠ه عء 

رصءن^مإعصاءال؛اض رتحق-يزسب 
؛،?،بL ا ع صل^يميمحس افأ ءناث 

^٣١٠رهب ليي ١ لإَ نا I سمغَ)بيمعوسم\ 

ضسرtبآبذأ م ٧ اثمهاريما مسألَ 
^^^أب\مفءمنابميى

١درارقرراَمب؟جق محةررالسأسم \غ 
۶ِثس رمب دثز<أ ء ه 



٠\إئص/ YAسءن؛زةو: . بمي
عميل،بن العزيز عبد بن افه عبد الشخ إل الصالح محمد من 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام افه. حففله 
٠١ المزيح كتابكم الصائغ العزيز العبد اممه عبد الأخ يني الأربعاء أص 

ذلك.عل ض الحمد صحتكم، مرنا الخاري، 
،الوؤلتية( عنيزة مكتبة كتب )أحد العلراز حلية كتاب؛ إعارة مهللوبكم 

والمراقبة،والمراعاة الحففل من المكتبة هدْ كتب نحو عليتا بجب ما تعرف، فأنتا 
تثاركوقأنكم أعتقد أق وبإ الواجس،، نحوهذا يرا شحورا لها نشحر بأننا وتحلم 

طحق العامة المصلحة أحل ومن المكتبة، نحوهده الواحب، وتندرون الشعور هذا 
عليكممضمونة عارية ام البالليإن حمد الأخ مع إليكم به أبعنا فإق الكتاب هذا 

طبعهعل عزم إن إلا اللهم أحد، إل أيديكم من نحرج لا بحيحا شل، علميه للاطلاع 
مدةق إلينا وترملو٥ عليها لتطبعوا فوتغرافية صورة منه تأخذوا أن بأس فلا 

أنكموأظن -، ٠١٣٨٥عام القحدة ذي شهر من والعثرين الثامن تتجاوز لا 
النصعبد الشخ التعثر أن ولولا والاحتياطايتج، الشروط هان.ه ق متعذرونئي 

مءلالقاّالإعارة حصلت لما 

الحمحمنا كإ والمشاتخ، الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، بإ شرفونا لزم، ما هدا 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام محففلكم، وافص بخثر، 

قاسمبن مساعد للأستاذ أ'ءة!لاه بمدة ذلك ويعد الكتاب، بنح قام أنه شيخنا ذكر ( ١ ) 
الكتاببطع مساعد الأستاذ قام وقل. سعود. بن محمل. الإمام حامعة ق الد.رس الفالح، 

العاصمة.بدار ه  ١٤١٤عام 
عامبعتيزة الير بالحاُع ملحقة العدى الرحن همد الشيخ أنشأها التي المكتبة وص )٢، 

أولوص والعربية، الثرعية العلوم ل الكتب أمهات س الكشر ونحوي ه،  ١٣٥٩
(،٥٤٤)y/ولء ، ٦٥٦صن ل عليها الكلام انفلر تأت. عامة نجل.ية مكتبة 

(.٢٦٤/٣شفاصيلأخرىمحهافي;ضاءنجد)



oSjlH :)(٢٨ ) 1;ااتارأوخ/Y/ااوتاد،£0:ضوالإكا ١٣٨٧ا
يردالذي البحري المن حول وكلامهم لهم وامتصافته مشاخ بوصول الإخار اا0وهوعت 

ا،لوصوعل والإفاء التحقيق قيه طلب إبراهيم ابن للشيخ كتاب إيصال هللب / لعلب ال 

.ا \اآ مب ِ

ّب\'ءاب 
^بمامحبمئ(أهم/ٌأ ءإَتنزل^ر رس 

جمينم>،اممإث
إليم(^يتممحدائنيتمطا بسمم 

صير1يت'_
اقزرتي4بسابسشللخ 

ُمحلاآز.بء^محلاقبج 
/اِتلآكاثغ محبّاوكاط ش ارإ4رأزساافمح 

(محأعسمحيمإ ' بمِبمإلم1َم قتال محام تالمحت \مخ 
َ\َوتا 3و' اله واَء% 

المعنحاصم • س ازثاث إُاقبمبمابم ث ر١  ئذّوٌيا 



-Y٠١٣٨٧/; ١٢سسزةفي: أق٦١٠^٠اهم. بمب 
بناض عبد الشيخ الكنم! الأخ إل العث؛مين الصالح محمد محبكم من 

اف.حفظه عميل، بن العزيز همد 

هدمجبثر، ابن يا النهار فاسقبل وبعد! وبركاته. الله ورحة عليكم السلام 
عجسةلقصة 

،الْللق يوسف الأخ الرياض من مدم الحاري ٢ الرامق• الجمعة وم يل 
وامتفافواالإخوان، بعض ومعهم ، خميدأ بن الساليإن الله همل. ^! ٠٧١بريده ومن 

قال:حبم بن ّبد عن وضره، ١(،  ١٣٢٦)برقم الكبرى السنن ل اش النأحرج ، ١١
]د:•،[،قئاه وته ؤ السلام: عليه لومي تعال الله مول عن هماس ابن مألتتا 

تلويلأ.حاويثا لها فإن جبثر، ابن يا النهار استأنف ممال: هو؟. ما الفتون عن سألت 
الفتون....حديث س وءا٠ني ما منه لأنتجز هماس ابن عل ءا>وت أصبحن، 

القرآنإيضاح ق البيان أنحواء تفرْت ق الشنبلي الأءين محمد الشيخ مال 
العالمأهل هد معروف، حديث، الملاكور الفتون بر تقق حاء اوقد (: ٥١٣)؛/

ممرابن وساقه حماس، ابن عن حبر، بن معيد عن ائي، التأخرجه الفتون، بحديث،: 
حرىما كل يثمل الفتون أن يقتضى؛ محلويل حا.يث وهو بنل.ْ. النائي عن فمْ تل 

لهوالدبح من عليه ، كالخوفوىرْ، صغره ق فرعون، من المحن من موس عل 
وكخوفهاحل، يا)اليم فالقاه اليم، ل وندف، التابورت،، ل ألقي ذللئج أجل ومن صغير، 

فيهاذكرُت، الش فالآيارت، هل.ا وعل قتاله. الدى بالمهلي فرعون يدنله أن س وهوكثر 
بعدهس ممر ابن وقال الذكور، للفتون عباس ابن ير نفعل للفتون مسنة المحن تللث، 

وأخرجهالكبرى، السنن ل الناش رواه هكن-ا بملوله: الفتون حديث، ماق أن 
به،هارون بن يزيد حدبث، ص كلهم ثر;ا،ا، تفj حاتم أب وابن جرير، بن أبوجعفر 

عباسابن تلقاه وكأنه قليل.نه، إلا مرفؤع فيه وليس هماس، ابن كلام س وهوموقوف 
.١^٠٠وافه غبره. أو الأحبار كعب، عن الإّراتيليارت،، س نقله أبيح ا مم. 

الردى•بتعبثر وهومعروف ، ٢١
(.٤٣٧)Y/ ل شيخا مع وماّلأته ترحمته انثلر ، ٣١





ها|؛^دبجص1نإاصيق 
سصء;ئءهءاءه-ء  اأقةأت;

عضوالإئءا1وظوث0:  ااتاورخ:؛ا/مبما/ما ( jll ٢٩قم:)

الوايئثفا مسألة حول بحث 0وثوعت  ا

."١٠٦"-؟ء ي- 

قؤلأمماُ ااا رهسصيأ 
أبمبم،َجء; ^١^١^ ٥١ض مآوَليىإ ص. 

'ا/مدنانيد ءزام ِم نداذ 

سسَ لمبمساي م محأ ١^٢،بم؟ ،زال را 
ء>،زُوننضمبم

رئإ0ناسمائلجاضواص منح 
بمآا>0رمحلأُيمي

انءسمدءالأهدثة'آهمغمحبموذ^خرء1(بمُسمبمرف؛( 
ني\لأإّمحثص

^١^بمط5. 
افي%زلمحس

اسءارلايافيمب'محع 
مصم(بهوآملإ،ايندأإض 

نسلأمءيإثرناا>ضارأم 

خرلهءاصهئهمصيىئبى)١( ء،صرِّمةم، 



ع؛،هصهلبمv_؛؛،m  : I_قأسذ"£ا' 

atuhcjll;الناوية:الوقم: 

ال09هوجتتابع

٠- عرا-مءادت_ءة\بلآ ص'اآ مهؤخهء 
زالال(م<ر(امنإوامعع رثرت مآ ٧ ة ار6 بث واِءنة ِنح 

0 --لاب0 سر نيمدبذ  h باأََاٌُمِمءبمإه
لإطضبكإ(}/('يءيرلفائآسل 

رسوا/تحلمغررء زع •iنالءة U,؛_ ١  Crvئني ١ريآن 
٠١٠ راسَعرآ 'منذ 

ا'نم،'سم;هبمء!ئأ
:ّ،آ.نمح،أا;تيأ;\;'■;■ًسا>ندت^خسمر,لأر  ئ--ي تج.اك:بممملآتي.-امء ؛.:آر زُ:ا؛الابي;ا. 

،4ي؛ )'؟ذبم \■  ; U:v ُ- tk٧٢ رل.ب ؤ د.؛', ؛^'
^^أآاي^ث'ذ'"بمابم

بمبم4لآآ؛ا^ا\صبمر'تء 
؛رِسم'ثية;لآاف:ث

,'أوُ '.آار.'.ش-.ا V'■'؛■ ا نة؛' ■ '١ '-٦٥^^'■ ٧;■:' 
'لإبماب0ْصهيتأا؛آآءد•

ن-ٍ:;أطة-•-■ 'أ'ا، ن،0-.لأمىناانم.ر''
١آبمّاأام آ,نقب س'لةاج؛ ئ اجم>محلأل "اى'' "خ\تبم*آ 

لت.٠-ى؛-■هيا نم> '■•آ  ١١• '.'رلأ  ٠٢■
.٠■ تابمدّؤ ٦ محيي ؛م ٦ ح

إ,تئمحءءا,ةأر:٠"ُبم 
١٢'■■ ار آن • ;■,ا '.٠٠■ .ا;آً ',. ١



٤.منعشزْو: لج 

بناه عبد الفاصل: ام الشخ إل \ّن النالح ئد محم من 
تعال.اش حففله عقيل، بن العزيز عبد 

صحتكم،سرنا وصل، الكريم كتابكم وبركاته. اممه ورخمت عليكم السلام 
كتابمحرا. الله حزاكم حطه، محمد الشيخ بتسلم إلينا أحنتم ذلك<، عل لله الحمد 

يدلك،.ممنون وأنا بيده، سلمته لهسن ا افه عبد 

منيوحد أن يمكن لكن بعينه، عليه منصوصا أحده لر كتابكم برفقة الذي السؤال، 
،إرثه( اقتسموا كميت، معه )فيجعلون بوارث: أدلوا فيمن قولهم ل العام كلامهم 

هيالتي انمة يرثون لأمم أثلاثا؛ الثلاثة العمة ابني أبناء ين المال فيقسم هذا وعل 
لأنأضافا؛ المال لنقم انمة ا؛ني نمرهنا ولا العصبة، عل وهياما أثلأى، الأب بمنزلة 

قالثلاثة هؤلاء كل إن ثم يعبرون؛الوارث، الأرحام وذووا واربن غير انمة ابي 
كونأن فوحب مواء، إليه نسبتهم انمة، وهي الأرحام ذوي من بواحد يدلون الواقع 
بالقرابة.يورثون من فول عل حدا ظاهر وهاوا لأسييا مواء، بيتهم نحيبه 

صيقالوقنت، لكن أطول، يحث إل تحتاج وهي المسألة، ق ظهرل ما هذا 
هناكونمكث فمكة، الوينة إل الشهر أول ق اظه~ شاء ~إن سنسافر نحن 

عرخمة فه لتبمى الرياصن إل ثمرج^^ مم محوما، عسر خمة إل أُام عرة بن ما 
يجمعناوأن والأحرة الدنيا ل الأمور يير أن افه نسأل والوالد، الأهل ومحتا يوما 
حال.أحن عل 

بخير،الحمح منا كإ والمثاتح، الأولاد ملامجنا بلغوا يلزم، بكا شرفونا 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام بممغلكم• والله 

٢٤٠مجن وهوفوله هينت،، ما حلاف، عل يدل كلاما الغني ق رأيت ثم ( ١١

.١٥٥ص الأرحام، ذوي باب الستقغ، زاد انتلرث 



1ة'فثم؛ثئّ قتلتةه1 
واحدةبتت ولد من لكنا إن ت بتت بتت وابن بنت ابن بنت المقرئة؛ الطبعة من ٦ ج 

أصابوما لينته فهو ابنها أصاب فإ ثلثه، ولبنتها ثالثاه لابنها وبنتها ابنها ؛؛ن فالمال 
ميراثنقم أنتا عل يدل فهدا سهم، وللأبن مهإن للبنت، فيصير لأبنها، فهو ابنتها 
يفرقأن إلا لفرعه، ابن كل نصسب، نملي ثم ابنيها، بتن ذكرتم الذي المثال ل العمة 

أعلم.والله بنمها، وارثة والبنت، للوارث فؤع العمة بأن والثنت، العمة بين 



وأ؟-إآج؛,أإ-—-٣.■؟؟ ءأ.؛ءبم- ُءءئأءء 
مناثخسدمحصاص،و؟ءو 

اا9س:حمالإكا\ TA<\/\*iy.(س:)٠٣

وفاةق التعزية عل جواب الفعلر/ عيد ؤإدراك الصيام شهر باصتكإل التهتثة اله9ث9ع1 
التعزيةق جاءت عيارة حول امحثشكال طلثمحه/ إبراهيم ين محمد الشيخ 

م١٢٨٩,ر١ذصسبآء■٢ا>١ا
مع،لمآّمحوغارثل 

\للأ(خوري\سمو/لإة
يرصرلإ/لله ريثامحم رضان صبآآ ستنمأل إ جنني 

•ئرأ.زعاياماُأرءصة مؤءمحع رم ط تتبل ل رزأرآ(سمح 
٠محرائ6اى/بهمم 

ِحَرس؛/ِا هوام 
يجن£ب2\،اليمر ترم 

بمس؛ب ص سمن إخلئ دِش/ءإدك ررحع ئ لسع ١ كوش 
٠ل مح/َتيوئ 

جاكِلإءتيةرمزن ءُمسمح سبرؤأ لأزافص\ اتحيغ  'ص
تمٌّعّاللم١؟؛، مإ، ةبف{ض صإ ئضل ُأملن، امحميى ٤ ُؤو(قخ 

٠اس>رإء رج ُلراِلكص • ر/ووأوآحزماخه 
هض ِ

بيمحح>سمتيااواءأ



السؤنمالح بن سد ايقيخ من ه

٠j^STAMS Y/ ْنعشزةفي: . أقاؤءياه؛َ بمسي 
العريرعبد بن الثه عيد الكرم* المسح إل العيمن الصالح محمد محبكم من 

تعال.افه حفظه عميل، آل 
ويرلكته.الله ورخمة عليكم السلام 
أنتعال الله ونسأل الفطر، عيد ؤإدراك وقيامه رمصان صيام ياستكإل ثهنثكم 

وأمنوعافية محر ل الخميع عل يعتده وأن اسن، حميع ومن ومنكم منا يتمل 
اللهورحمة عليكم والسلام محففلكم، وافه لزم، ما هذا كريم• جواد إنه ؤإيان، 

وبركاته.

لهوكقر جنته، مسح وأمكنه له، اطه غفر محمد، السح الخمح مقيد تعزيتكم 
فهوالحمد والصلاح، الحر فيه من اللمين وأحلنظ الدرجات، له ورفع السيئات 

حال.كل عل 

لفظهو هل أدرى ولا مصيبي، ي اجثرف اللهم كتابكم؛ ق جاء )بحث( 
وهيالثانية الحمالة ولأن مصيبتي، ق أجرف اللهم المشهور؛ لأن ، الحدث ق آحر 
فنرجوالإفادة،اجثرف، اللهم مول؛ عن تغني منها حثرا واحلمفال الحدين،؛ ل فوله 

وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام حثرا• الله جراكم 
بماله،ابن كتاب الرحمن• عبد خصوصا الأولاد، عل ل ملم 

اطهتعال.ثاء إن 

(.٢٠٥الأصهاق)٦ نعيم لأا.ا ملم صحح عل التخرج الند ل؛ اللففل هدا جاء )١( 
العتاز.إبراهيم بن صالح وهو: )٢( 



■ءاءُ-ب-ءأا

٥٧٨ت
ع;بمبم.■:;■ ٠٢٠.

ص'11ِسسض'0 
\ئوووي؛ومالح مححمدبن الثيح من 

اء'ءبمء!س-ءءاا؛اء!؟.ء 

sv Kه؛صثدلء؛؛،

العلميةافئة رئيس ااوظوة&;  ١٣٩١ا/ه/ا ا1واووخ:\فق(:)\أ(
ًليبعود دهن شراء طلب الأصول/ علم من الأصول كتاب: من سخ إهداء اكوهوع! 

سم،ر

اهأ
٣٠ِمث 

ءةق:ت
هذا

ss_■'ممّإمنيببآ

■سسنس
ر_



K ٩٥٧ جُئ السمتي ^ Ifldسدبن ايثيخ ءس -^٦ 
غسماء،_11,ِِ._دت,ءأ ,, , ٠٠٥محءإ1ِه 

ه١٣٩١ه/ •م ْنءشزةو: . لج
بنالرين عبد بن افه عبد الكرم• الشخ إل العيم؛ن الصالح محمد محكم من 

تعال.افه حمغله عميل، 
وصل،الخاري  ٢٥المؤرخ الكريم كتابكم وبركاته. اممه ورحمة عليكم النلأم 

ْعالذي الكتاب، وصول عن الإفادة أحنتم ذللئ،، عل فه الحمد صحتكم، مرنا 
مننختان تصلكم ذللث،. عل طه الحمد الإسلامي، الفقه وأمبؤع إبراهيم الشيح 
منيءلاو_ا لأته غدتان ين افص عبد للشيخ والأخرى للئج، إحداهما الأصول؛ كتاب، 

الأولادسلامنا بلغوا يلزم، با مرقونا لرم، ما هدا بوصولها• أفتلءونا نسخة، 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام محفغلكم، والله بخر، الحمح منا كا والشائخ، 

الخرمحييمي بشخص اتصال لكم بأن اطه عبل. بن الرحمن عثل• الأخ ل ذكر 
٢٠مائت؛ز، بمحوال ءلسآا عود دهن ل تأخلمءوا أن فارجو ْل؛ب، طببإ بجه  ينال،٠ 

اطهسكر أيضا، ريال  ٢٠٠ماهتين بحوال طبب، عود تأخلمءون بخور وكنءللث، 
اننه.ساء إن لكم، يرسلها والقيمة سعيكم، 

الزلفى،مدينة ق ولد ( ٥١ ٤٣١—٥١٣٤٥)عييان آل الرحمن عبل• بن اطه عبد الشخ 
،٥١٣٦٦عام الأيتال،ائية السعودية المدرسة فيحل ، ٥١٣٦٣عام الرياض إل سافر ثم 

لحل ١٥١٣١^عام وق العزيزية، المدرسة ق مل.رسا عن ، ٥١٣٦٨عام فيها ومج 
منوغره إبراهيم بن محمل. الشخ عل العلم تلقى المدة هده وأثناء العلمي، العهن• 

رئياعن . ٦٥١٣١^عام الثريعة كلية من نحتج أن إل دراسته واصل ثم العلٍاء، 
كليةق ماJرسا ثم ، ٨٥١٣١^عام العلمي بالعهد للتدؤيس نقل ثم الحر، لمحكمة 
لشيخا،زميلا وكان ٥،  ١٣٨٦عام الإمحاء دار ق عضوا مل ثم ٥،  ٠١٣٨ م الشرنعة 
لاJحومثإالدائمة ياللجنة عضوا  ٥١٣٩١عام عن، تم القضايا، من كشر ق معه واسرك 
قاكدريس ق نشاط له كان العاناء. كبار هيئة عضوية إل بالإضافة والإفناء، العلمية 
معروفاكان ابح. موسم ق والإفناء التوعية وق الإذاعة، وق احي الموق الحامعة 
الثلاثاءتيوم ق إرْ عل تول، مرصى أصابه الجمح• عند بجوبا الصلءر، بسلامة 

شيخناحضر ونل- مهتة، جنازته وكانت، بالرياض، عليه وصل ، ٨٥١٤٣١/٦ا/
٤(.٠ / الدائمة)١ اللجنة فتاوى ق: ترحمته انفلر ه،■ حنازته. 



سمحء|1ئتة
العلميةالهيئة رئيس الوظيغة:  ١٣٩١و/آ"/1اتاورخ: ( الوقم:)٢٣

/بخور وعود محليب عود دهن شراء طلب اكوهوع: 
سوريامن له أرسل كتاب عل العثور ق المساعدة طلب 

تيساف\نذص 

ِئ®
بم؛صثاسمنُمحاأ.  



i 1_؛؛هت_ته3  jؤةتتئ
\إ\'/\\'سمنمح؛زةو: . ١^١^ أو يح 

بنالعزيز عبد بن اف عبد االكنمت الشيح إل العيم^ن الصالح محمد محإكم من 
اض.حفظه عميل، 

وبركاته.افه ورحة عليكم اللام 
عوددهن ؤيال فصالكم من لنا تشتروا أن فناكم عن كتاب لكم ٌبق 

عليكم.كلأفة ذلك ق لايكون أرجوأن الخرمحي، بخورمن عري وبءاتت؛ن طيب، 
مواكم،يما أكلنه أن يمكن أحدا أجد لا بمهمة، أكلفكم أن أحب كدللث، 

تبرقم الكويت عن'لريق عنيزة إل دمشق من مولنا من إل أرمل ْلردا لما أن وص 
كتابهو الطرد وهن.ا ; ١٤الموافق:  ٢١٩٧١؛/ ١; ٠ وتارخ:  ٩٣٦

عنأرسل ولذ،ا يار، محليات سبعة ق . الرسول لأحادث الفهرس العجم 
تلريقعن سوريا س المالكة إل الإرسالية تكون الوقت، ذلك، ق لأنه الكويت، محلريق 

يثح،الع.يم.،ن اليان محمل. ووصبمتؤ عنزة، يرط. ق عنه ، ؛حوقد الكويت،، 

الرانبةق محجوزا يكون أن الحتمل س أنه وحسثؤ الرياخى، بريد ل عنه 
وفايوته،الكتاب قيمة تعرفون لأنكم عنه الحلم، منكم أرجو فإق الكتب،، عل 

الدعاءومتا الأجر افه من فتنالوا أيا.يكم، عل عاليه الحصول يير أن الله ولعل 
سلامنابلغوا يلزم، با مرقونا لزم، ما هذا وكرمه• بمنه الجميع أمر الله يتر والشكر، 
اضورحمة عليكم واللام ءهفنلكم• واف بخر، الحمح منا ك،ا والشائخ، الأولاد 

وبركاته.



;؛قص;;ءغI السمتيصالح سمدبن السيخ ص

الكتبعل الحصول ل الجدين العلم طلبة بعض مساعدة طلب اأ0وهوعت 

^و١٩٢سض<أأاْا؛،إ(ّمحثم  يظي^ ٥١ص مءب،مزسإ 
'الهدر؛/؛ِم  W/J(يإ ٦٧ا

•ممحأإيمvهمم ض(ُيمزئا 
سمإنيقسمأشابيسبمغقامحُنملطسم رمح؛واز(الوضم( 

؟(ُبههنميآّن كرة ١^ iفيصمتيإ لريجامتيمارأ.لأغرُممصابصول/ةارئ إب 
١^!;^٤ ^،W؛؛ 

'لهاامحنا بول /١٠١ واَإكمأ ليلم لي) طغ 
خبأصزا!^١ يعا رسأ ن رمرأ ف( نيا إ محت( ١ يصه يندلع ١ إق إلَا ئ سمبما رَربم 

سملسي<لمإصساللط؛لط تسايبجا ُثرسيذع 
Iُإت\حتيوبمز(َ\ولج ^^١^ مخثان 

١بسمر•لاءهمل/ع رنمرَا ضاارذدوالفن؟ بمايم هودر{آطوط 
اا،،،أِآهتج^^ءل^للمطريِ رئا محنه رأداآ ُِاُع يرغ قساه 

—٠



1|هآعتة^سبجم1محاصو، هت_1ؤ|ت 
0 ْنعدزةو: . بمم  /Y٥١٣٩٢ا;

بناف عبد ت الفاصل االكنم الشخ إل الصالح محمد محبكم من 
اض.حففله عميل، بن العزيز همد 

يخثر،تحبون ومن تكونوا أن القّ وأرجو وبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 
كريم.جواد إنه شكرها ؤيرزقنا نعمه وعليكم علينا يديم وأن 

أحقمن الحجاج العل وصالح العيدى اف العبد حد الأخوين فإن وبعد• 
الوقتق له نفلثر لا حرصا العلم عل حريصان لأمإ إليها؛ الكتب ، بصرفالناس 

الحا،عمجد ق العالم حلسامحتح حضور حرصها س كان لقد أعلم، كإ الحاصر 
طلبل رهمتها عل دليل أكثر هدا ؛ الداعل j سكنها محل أن ْع يوم كل بعيزة 
بصرفالمتويع إل طليا يهدمان وموف لها، الكتس، لبذل واستحقاقها العلم 

بكيفيةاعيهما نسعيالث،، وشكر حيرا اممه جزاك ساعدهما، أن فأرجو إليها، الكنمؤ 
وذلكمحللبها، عل بالتعقمبح ثم الهللوب،، س تعيينه ينمي ما وتعيتن الهليبإ، صيغة 
مرقونالزم، ما هدا ومنكم" متا وتقبل الجميع، الله وفق للمساءل"ه• متحقان لأنبا 

والمشايخ.الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، با 
تحصيل؟.وأداة وناني، مريح ام ع، الجديد عملكم عن وحزونا 

وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام محففلكم. واف بخير، الحمح ومنا 

عنوتبعد مهما، كل عن كم  ٢٣بعد عل والرس، همتزة مدينتي بض اليانع تقع )١( 
كم. ٠٣٦ ب الرياخى مدينه وين سنها السائة وتقدر كم،  ٥٧بربدة مدينة 

٠٢٢ص العبيد، محمد ؛ن اف، لعبد البياع، انفلرت 
;.٠١٣٩٢؛/ ا/ ٢ بتاؤيخ: ذلك وكان العب، القضائية الهيثة عضوية أي: )٢( 



1ظ
ااوقم;)ةمآ(

ذريته؟من أوص اللام، عليها نوح منآباء إدريس هل ٌوصوع•■ ل بحثا ال09ه9عت 

ْث؛/ ء• |رلأممحمحسميآ 
كتمًَاسُ حنط  ململإ(أسئربِجِ 

1ميىؤاسس. 
'ء؛َبلأبريا

ِإ،زسلمّتيظثاصظ.غبمض\ضم\
١ر١ُسبمضمجي١جي

٠٤

صمد'



ؤ••ءءأءءس-  ٦٠٠

ةءْخْؤضاشخسينطثحاص مح:بمةة 
-'ءهء!،—■/ ■■viاقء؛.'س سءّءَ ■ا'ض'-;-:.-سءا 

الوهقه: التاويخ:الوقم: 

عميلابن لشيح اه  أرمالذي الصحف حول ناح• اكوتلوع؛ 

t

يماإدرين ُلرءن 
محع\خبب،لزمآ ١ ده«هىارلنيات ي \ّ/لأرريولحب/( و( \ التإق 

٠' و 
\لىمح

بخةب؛لجءسمامغ\ك،إإضاكطغ 
^٣ُءه مرثارل،أاخ 

٠ميلديز،لشذمى بملإبرمحا/بير، الظءمرم همإ؛٨^>، 
محبسممزدمبُربس
سزصلد،
ساهمرساتجإلإض:

بمتيث؛هيتمج
،(^c/J  محسرمّامبم،ءعبلَرعميَعC/^C^Uv

^^ظصسم)دص
\>مُ!}أبيلأمنرز9نروءسمإ  byبنآدم 

جلسمهممعر.ي:و آرل غ زصآم( 
بميأدتحخذو،زهطاصمطئاسم زه 

^،هضذقب<مزئتم



ااوتلوه0:الناوية:الوقم؛ 

ناعاكوفوع: 

مج,ج.)سض

■رس م؛هئضيمذ 



هتث0تِ 311هت.
^٠١٣٩٢\ا\اسءشزْو: \قاؤمحي. بمج 

بنالعزيز عبد بن اش عبد الكنمت الشخ إل العثيمن المالح محمد محبكم من 
ذلهاش.عقل، 

أممي،وصالني ا،لورخ عثر الكريم كتابكم وبركاته. اممه ورحمة عليكم اللام 
نقمتهوما دلف، عل لثه ذااتمد بالأمالآمه، الراصى ووصولكم ؛مذ^.كم قدأأ.ررأّ

هداولكن الكر، امسحقاق عن محفلا الذكر يتمحق ما نقدم ب محنحن الكر، من 
الأعال•ومحاسن الأحلاق لكارم وفقوا ممن ؤإياكم اض جعلنا أخلاقكم، كرم من 

سوففنيسان وابن قريبا، تتنر ما اف~ شاء ~إن لكم رسل ، الخطب 
إيا0،يسلمه الوالد سلمته الحسن الله عبد حط تعال• الله شاء إن نسحة، له نرسل 

وقوته.الله بحول يصله وصوف 

ذينته؟تأومن نوح آباء من إدريس هل والسؤال،: 
قالبخاري قال آبائه، من أنه الورمحن عند فالمشهور حلاف، فيه فهدا 

النسخ(،؛عفي من )ساقط ؛ويظيج^؛وحإلحمإايلأع 
وجوم!من وذلك ذؤيته، هومن ؤإنإ أجداده من ليس أنه والصواب، 

لقولهنوح المرملن الأنبياء وأول، القرآن، بنص نبيا كان إدريس أن الأول،؛ 
وقوله!لالاء:ما'ا[. بمدهءه مى ؤأفتس مج اؤ-صنآياق >ي1آاللئ، أو-ؤإدا تعال! 

ابتداءفيكر ]اكورى:'أا[. و أؤحنتآإثش  XS^\jمحا يدء لبى ما لم ثءئغ 
الناسأن الشفاعة حدسث، ق وغيره البخاري صحيح ق وثبتإ وانتهائها. الرمالأُتؤ 

الرملأولر أنت، نوح يا قولهم• جلة فا فيقولون منه، الثماعة يهللبون نوح إل يأتون 
نوحيكن دل( ندح، بمد المحن كل يكن ب أباٌ■ من إدييس ولوكان الأرض، أهل إل 

هوالأولإِ كان يل الأرض، إلأهل اُلهمّل 
حيث،إبراهيم، يعد الذين الأنبياء نمص ق إدريس ذكر افه أن اكارأ! 

محالاوا'ت،.منة بلغت، ومحي الخوااعا١، الخف، من اللا،ع االضياء ال،اة! حطه هي 



-;ةط'قثئ السمين مانح بن _U، ايفيخ *_ ^٦ ٨٨٥
والأنبياء.مريم سورة ل ك،ا إٌّّاعيل، يعد يذمْ افٌ ]••••[ 

يالأخمرحئا س الّي ته م ■ض الماج حديث ل أن ت الثالث 
بالابنمرحبا س! للض لقال نوح آباء من كان ولو الصالح، والني الصالح 
حلافلأنه نظر؛ فيه التواضع سبيل عل قاله لعله ت بعضهم ونول ، الصالح 

ولأدJلءلذلك.، JJjbإلا إليه الظاهر،فلأسل 

jكا هوإلتاس، إدينس أن تماص وابن عود مابن عن ذكر ئد أنه الرابع؛ 
بإستادعود مابن عن وهو ت القح ق قال . عنهإ ذكر أنه البخاري صحيح 
أيضا.إلياءس عثر أنه والصواب اه، صعيم،. بإسناد عباس ابن وعن حن، 

منإدينس بأن ابزم عن فضلا نوح نبا لة لبالعالم يبعد أنه الخامس؛ 
تحته،فمن عدنان من كان ما إلا منه يصح لر إلينا، قربه مع . الّم، نسبا فهدا آبائه، 

طويلة؟*قرون وبينه وبيننا نوح يشبا فكيفا 

هوأءدء أمت ألشاس ؤ'كان نعال• قوله فسروا وءارْ عباس ابن أن السادس! 
افهفبعث فاحتلفوا، الحق شريعة عل قرون عثرة ونوح آدم ب؛ن كان أنه لاوقرةت"اا٢[. 

كانولو ١ نوحا آدم بحد الناس إل مبعوث أول فكان ومندرين، مبشرين النسن 

الورقة.ق حرم لوجود مجْلمومة، كلمة )١( 
ذره.أن حدث س (، ١  ٦٣)لم وم(، ٣٣٤)٢ البخاري أخرجه )٢( 
(.١  ٥٨/ ٢٣)البخاري صحح شرح القارى عمدة انفلرت )٣( 
(ب٣٧٣/٦حجر)اظر:نحافرىلأبن )٤( 
- 4١٢٣ آ'،؛ا'آ ظة ألأ محيءً ناد إن ح ١^؛^؛ لمن لتاس نإة ؤ بابط؛ تحت، )٥( 

[.١٢٩إل: [. ١٢٤

(.٣٧٣انذلر:نتحابرى)أ/)٦( 
٤٠)٩ مستاوركه ق الخاكم أخرحه )٧(  البخاريشرمحل عل صحح حدث هدا وقال: (، ٠

ضروانفلر: البخاري. شرؤل عل بقوله؛ التلخيهس ق الل"هيي عليه وعلق نحرجاه. وإ 
أنفلر:وعكرمة. وقتادة، وعه؛اء، الحسن، كزلك،: نره وممن (. ٦٢١الطري)٣/ 

اكزيللاوغوي)ا/آ؛أ(ب



مؤ'هثثئةمناثخسدمحيماصتي 
ني.ونوح آدم ض للكل آبائه من إدريس 

نوح(،جد ؤيقال نوح، أب جد )هو قال<ت البخاري أن الكلام أول ق )تنبيه(• 
منهاسقط التي الشخ أن والفالاهر التح، يعفى من راسائهلا الكلام هدا وجدت ثم 

إدريس.تم إلياس نم نوحا ذكر حيث ذللتا، عل يدل البخاري صنع فإن أصح؛ 
كونعندء رُثح الثخاري~ ~يعنى اكنف وكأن إلياست ذكر عل الفتح ق قال 

بعدم.ذكرْ ملهيا نوح، أجداد س ليس إدؤيس 
رغبتمفإذا مض، وكم هدية أنه قاصد فأنا أرملتم، الذي اكحف، هة جس 

بأس،فلا باسمكم، الإخوان يعفى نمليه أحببتم نإن ؤإلأ أرسلناه، لكم إرساله 
ترون•أجمرونابا 

وفعندي، س الوجوه وأكثر الباري، وفح البخاري، البحث،؛ مرامع 
الحمد(

يخير،الحميع منا كإ والمشايخ، الأولاد سلامنا بالغوا لزم، ما هدا 
وبركاته.اف ورخمة عليكم واللام محففلكم. واف 



ذ'؛■M__ هق-اءهءر. 1ه''اسطسءا 

ااوس:ضاباكائاسااتاولخ;؛آ/ا'/آآ\،ماا ( )٥٣

علالشيخ تشجيع / منع ابن للشخ اللامع الضياء كتاب تسليم عن الاصتمار ااه9ضعت 
والأستحاصةوالنفاس الحيفى أحكام ق لرسالة كنايته حول / نافعة كتب ٌلع قط رغبته 

جاق؛دمحج

جمغ،' ممئمحإرذلأص(وءلاممج 
محُإم،بسصةف7

نيىه،بي

ض0سزوس؛(لإبهسوىّط 
بصنئص6رسمةه

ثاصذتداق
•اممضم1محظ 

^^؛ؤإ؛ئذ\ةر



اإ;.ظهم؛ءذههلإ

lamtigllااوق0(:

إدلئس،ل سعدى اين الشح رأى حول جواب تاعت ال09هوجت 
الطلاقل موضع ل بحث / نوح؟ ذلية من هو هل 

مح؛ةمحتح-ّمحس

ةجسع•
أرمركشضسملإم

عة1ةءج®



جف1-ِتةمحامةسمحّ،>ءص 
:jْه١٣٩٢/٩/٢٤بم١ش١يج١بىسسز

العزيزالعبد اممه عبد ت الفاصل ا،لكنم الشيخ إل العثي٠ان الصالح محمد محبكم من 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام اممه. حففله العميل، 

ذللث،.عل ف الخمل. صحتكم، مرنا وصل، المؤرخ غثر الكريم كتابكم 
منيعبن الله عبد أعهليتم هل تدكروا لر لكن وتونيعه، الضياء بوصول أفدتم 

الله.ثاء إن وصلته، أنها أعتقد لكن اسمه، علميها الكتوي، له المخصومجة نسخته 
أنتعال افه أرجو نافحة، كتب ؤلع ل الاشتراك ق رغبة لكم أن تدكرون 

المتابعة،وك،ال الإخلاص خالص مع والامحرْ الدنيا خثرى من تحوز ما لكم بمقق 
افه.ثاء إن ذلك،، ألاحغل وسوف 

والامتحاصةوالنفاس الحيض ق رسالة الأيام هده كتيت، وفد 
منهانسخة لكم نرمل وسوف الأستنل، عل تهلبع الأن وهي ، وأحكامهن 

تعال.الده شاء إن مفيدة ستكون لأنها ؤلبعها؛ عل عزم ل يكون وربا اش، بحول 
الأنل يتيسر 1؛ ت5تبه ت إدريس ق الرحمن عبد شيخنا رأي عن موالكم 

بنيأساء من بل ، نوح ذيئة من أنه يرجح الدرس 3، أنه أذكر لكني مراجعتها، 
(.١ ) حاشية ل)ا/ا"ه'ا( انظررحته منيع، ابن ّالي،ان ين افه -  LPالشخ أىت ( ١ ) 

داربمطابع ه  ١٣٩٣عام طبعت لكاءا، الطبيعية الدماء ل ارسالة بعنوازت وهي )٢( 
لوهي■ نمول سبعة إل الثيح فنمها وةال صفحة،  ٦٠ل المكرمة بمكة اكمانة 

أحكامj الحيض، عل العلوارئ j ومدته، الحيض زمن j وحكمته، الحيض مض 
أوالحيض يمنع ما اسعإل ل وأحكامه، النفاس ل وأحكامها، الاسحاصة ل الحيض، 

إلالنشر قلم تم آحرهات ل عيمين ابن الشخ وكتب أويسقهله. الحمل يمع وما بحلبه 
ه- ١٣٩٢سنة ثعبان ١ ٤ الوافق• الحمعة، يوم صحي ق الصالح محمد اف؛ 

فاؤبمنثا ؤإتزهم منا ارتلئا رقن W تعالت قوله تفسثر ل السعدى الرحمن عبد الشيخ قال رص 
مجنكلهم والتآخرين، التقدمن الأنبياء ت أي  ١١لالخاويرتا"آ[. ه ألئثوه ذيثهنا 

النبيانهذين ذرية عل نزلت كلها الكتب وكدلاك١ الملام، عليهإ ؤإبراهتم نوح ذرية 
(.١٧٨٥/٤)المنان كلام تفسثر ق الرحمن الكريم نتستر انفلر• • الكريمتزٌ 



إّرائل•
أرىفالنى متعا ُكالمتين أو واحدة يكلمة طالقتين زوجته طلق من أما 

يدلكإ الثلاث، ق كالخلاف فيها الخلاف أن والظاهر كالئلاث، واحدة طلقة أما 
الثلاثق شيوعه كان ؤإنإ الثلاث، ق الخلاف موضع ق  ۶١٢١٠١١مآحد ذللي، عل 

لا؟.أم مراحعتها ، ,_LUJiهل الخلاف فكان ال1تونة، ما تحصل الش لأما خاصة 
وقدشائعا، حولهإ النقاش يكن فلم القولن، عل فيهإ الرجعة فيمللث، الثنتان أما 

ابنمحموعة فتاؤيه ق فقال تعال— الله —رحمه تيمية ابن الإسلام شخ يذللث، صؤح 
عثراأو ثلاى أو اتتتن طالق أنم، لامرأته: ئل )فإذا : ٣٣محلي  ١٢ص القاسم 
المدكور.المجلد من ٨ ٠ ص تحوم وذكر واحدة.(، مرة إلا طلقها يكن لر أوألفا، 

كانم،ؤإن الخلاق، يالخقها لا )والرحعية : ٢٥٦ص الاختيارات، ل وقال 
لخل.ة(ياق 

رورج^: ٦٨صن الجالية، الختارايت، ق العيي الرحمن عبد شيخنا وقال 
سبمحإممظِامملآق،واحدة إلا يقع لا الخلاق أن تيمية ابن الدين تقي، الثخ 

يعدإلا الثانية تقع لا وأنه غرها، أو البتة أو البينونة أو الثلاث بلففل صرح ولو 
فيهاكلامه عل وقف، من حدا، كثبمرة بوجوه القول هالأا ونمر صحيحة، رجعة 

اه.قابله(. ما وصعق، أدلته، وكثرة ورجحانه، لقوته القول؛ هدا نحالمة يعه لر 
الموقق.واطه القول، هدا عل واحدة إلا يخ لا الطلاق أن حذا فتبين 
محففلكم،والله بخر، الجمع ومنا والمثائخ، الأولاد سلامنا بلغوا لرم، ما هدا 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 

ألونوالقيام، الصيام بإكال فنهنئكم وعليه .، ٠١٣٩٢ا/ ٠ ٣; إل: -اخر 
وعافية.خر الجمع عل يعيده وأن وللمسلمين، ولكم لنا والمغفرة، القبول الله 

عنوانه.أعرف لا لأل ؛ محمد بن إبراهيم للشيخ كتاب، بْليه 

الخ.ال إبراهيم ين محمل. ين إيراههم العغ ُ أي 



السمتيهياثح بن مححمد الثيح مز ^3
■۴٦۴

خدههمس ا'س،ن'ه 

اساالقضابة ااوظده0:ضاب  ١٣٩٢ا/1اتاووج;ه/ا ااوقم:)آ'م 
/يراه ما عل والتنسه والنفاس الحيض ق رسالته قراءة هللب الخوهوع! 

العلياءتمار ثبيئة للالتقاء القاهرة إل عودة محمدبن الشيح سفر حول 

يئمحِْبم\اآبمبمام ّسميهميية، 

■اأمسمصررُغء ال
؛،٠ مء كثا 

صرطرىوانجبمحياض'مصعُ ١ •همبمعنتح 

صمحإوإمحامسسهس

٠



Ifisfrl  كأ-تآء.ناثفسمحصص
-ءهءاص. م .مقء|، هقصَ س*؛ءّق-_نن-ءهص 

ااوظلغ0; اص■' اللق0(:

تأسعن يحث إعداد أجل من الرياسة من له أرمل الدى ما 
بالطلاقيتعلق موصؤح ق باز ابن الشيخ رأى حول / ،^١ 

الخلحول تابع; الخوهوع: 
وتصاامترادا البضائع 

ستسماسض6ش\ىخ 

ج6رابجم،
مريرئجسٌابيئ
سثمحاٍبممحهمابمى

محتىم1محص
^عنمبمبمأسدُبملإمأمُاسن؛زرامدبأاائآتيبم>ه.رامحياه 

ر'امبمصْ،ق^لمُّاصعسْااهص 

iississ
قضاشصمحلخممطس

سباسيث'لإ
مانس ازامصئ)ميمامميآ سمأوشي 

:}3ءهءعؤ£



الوظوخijM:^:0ت قم الو

إمامهيسلم أن قبل قام إذا المسبوق صلاة انقلاب وتعليل دليل حول يحث ناح• الخوفوع• 
البيت؟ق أوصلاما النبوي المجد ق الناهلة صلاة أفضل أتبإ نفلا/ الثانية 

سبرالخفلحمأِ ٥٣امب( م ١ نومحأه لئ، شتيو١ ١ ةبذَم لتغر('ؤ ١ ت لل 
تجيت(ئ(اال»ء(اممح،ئددم(محٌمحلممأ  ١٨^ارزمتجك 

؛مابمبض١محربلأصص 
-١

جبمذلإنحمت>صامثم 
الزَبِعد تَ هملا محآل/آآ ِؤ،زمامم يإ 

٢٠ ِ

نحلار>اصسملمن ۶ك 
يهمبأ^ امض افذمحايبل بمياخب َءات 

طلأ>مإذ\\أضهس
^^موتجدنمحاأمحماإ0؛هنح

إنةنّءلأفرضا مرسرضم"يط 
محرؤ،تؤ
نيمحل(خبمح
ءتسصقثئمحمحا

ا

•ءءمةِبمرة سشسئي1سل\ة ^،١ 
ماواءمحَمدمحغا

■•م مج ^^إرلأَأميأربىام 

آ~'خمئاصصَ



£هةققئقسسمحصيطمحاصس 
ه١١٣٩٢/ ١ م/ منعنٍزةو: . بمم 

بنالله عبد الفاصلI ا،لكرم الشخ إل الشمين الصالح محمد محبكم؛ من 
الله.حففله عميل، بن العرين عبد 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 
صحتكم،مرنا يومين، قبل وصلني الماصي  ٢٥المؤرخ الكريم كتابكم 

ذك.عل لله الحمد 

الصماءمنيع ابن والمخ كتابه إبراهم السمح لم تعن الإفادة احمتم 
عللتنبهوا تقرءوها أن وأرجو والامتحاصة، الحيفى الة رسووصول اللامع، 

بطبعها.عى نلعلنا للتنبيه محتاجا ترونه ما 

ومحعلناتيم، يتل أن اشّ أل نال، والإرسالتوعية لحنة عن ذكرتم ما فهممت، 
ؤيصاحبطانتها.محرا، الحكومة هده ومحني مهتدين، ؤإياهمهداة 

العبء،كبار مييئة للاتصال الماهرة إل العودة محهد الشيخ مفر وكدللث، 
نرجوولكن بالدحيل، هناك العامة اكقافة لتأثر ذوحوين؛ ملاحا يكون أن أحشى 

موققا.نافعا عملا ذك يجعل أن تعال افه من 
السكرتيرمن كتائب، وصلتي فقي. ل، أرسلوا الذي البح.ثا جهة من أما 

بحث،إعداد أنول أن رأى الرئيس مإحة بأن  ٣٣٦٧ورقم؛  ٩٢/ه/ ا ٠ يتارخأ 
وأحبتهمبالغ، قيل إن البديل ؤإيجاد وتمبمديرا، امتيرادا البضائع عل التأمين عن 
الشالخطة كيف، لنا يبين الموصؤع حول هن.ا قبل الرئاسة من إشعار يهبملنا ب بأنه 

الرئاسة،من الحواب، انتذلار ق وأنا لا؟، أو لتهلويل محتاج البحث، هل عليها، ثر ن
علجواب الأن حض يام( وب -، ٠٩٢اّ/ ا/ ٢ للكرتثر جوابي( وكان 
مرةباتكتابة أحرجهم أن أحبست، ولا لا؟، أو الحواب، وصالهم هل أدري فلا ذك، 

عوي.العودة ين الله عبد بن محمد المسح أي؛ 



1ةهت_1ةساثخسبميمامح، ^٥^ ٨٥
مال.عوضن فيها السألة وأن لاسيما أخرى، 

أنهواحدة؟، تكونا أو يقعان هل حول البحث سبب أن تدكرون 
معنده الثلاث تنفيد من الماغ لأن ، اثنتتن يراها أته الزير تمد الشيح عن نقل 

العلةهي هذه كانت لو لأنه يصح؛ أظنه ولا لأحد، رأيته ما انأحد نهدا الت٠حريمث 
حلافوهو أصلا، طلاق يقع لا وأن كله، الكلام إبطاو إما أمرين' أحد لرم 

وستثنبكر وأي الض. عهد ق واحدة كان الثلاث الطلاق أن الصحح الحديث 
وهوالمحرم الوصما إلغاء ؤإما ، الشيعة موى أحد و4 يقل ول؛ ، عمر حلافة من 

المسألة،j به بمي كان ما ذلك عل ؤيدل، ساحته، عن بم، لا النقل هدا أن الظاهر ( ١ ) 
الشخرسالة قبل —أي ه ١ ٣ ٩ ٠ عام ُالمدينة الإسلامية الخامعة لرئيس نائبا كان لما منها 
بأنهالمذكور الزوج واعرف ى. أ. ١^٧^• عندي احضر تاوت حيث، ءثيم؛ن— ابن 

ثمّنة، نحو من ودلك حلالقةc، )ؤنالمة، لهات وقال الذكورة، زوجته عل غضب 
وبسوالواحدة، ءلالقة فaلااقها .، ٠١٣٩•ا\إ\إ في1 عليها غمسبح نم اسرحعها، 

وأنهيه، فاعرفت، ذلك، عن ابنته سأل وند الأول، العللاق يعلم لا بأنه أجاب والدها، 
الأول،الطلاق ق بالتكرار قصده عن الزوج وموال زوجها، تال الذي باللفتل وير 

منبمر لر بأنه حيعا واعر،ا الغضب،، م، ذللث، كرر ؤإنا شيثا، يقمد لر بأنه أجاب 
ذللث،.سوى الن>كور الزوج 

الأولبالخللاق الذكورة زوجته عل وسر ند بأنه الذكور الزوج أفتست، اعرافها عل وبناء 
اسةذللث، إل يضان، ثيء به بمر لا للأول -أكيدا بحبر الثاق اللفظ وأن واحدة، طلقة 

راجعهاوقد العدة، ل دامت، ما مراجعتها وله واحدة، طلقة لزوجته ؤيقى الأمحرة، 
قالهالذكور، زوجها عصمة ق يذللث، وأصبحت، السالمان من وجاعت أبيها بحضرة عندي 
بالمدينةالإسلامية الحامعة رئيس نانيح باز، بن افه عبد بن العزيز عيد ريه. عفو إل الفقير 

محمؤعاتفنرت ٠. وصحبه وآله محمد ورسوله عيده عل وسلم افه وصل افه، سامحه المنورة، 
(.٤  Y٤٧/ )١ أيضا وانظر (، ١٣٤ Y/ )١ ل،احته متنوعة ومقالأُتج فتاوى 

هناتلثح،من ^، ١٠٠عباس؛ لأبن قال الصهباء أيا أف ( ٢٦٩)١ صحي،حه ق لم مأمج ، ٢١
كاناءقد فقال؛ . واحدة؟١١بكر وأب افه رسول عهد عل الثلأيث، الهللاق يكن ألر 

فأجازهالطلاق، ل الناس تتاع عهدعمر ل كان فلط ذلل؛،، 
(.٩١لأبنتيمبة)م ^^ر:محموعالفتاوى )٣( 



1|11ثتة^خ؛مامحمحز ه1_تؤهت 
إنو0وولأ.' أحدا أعلم ولا يإياحتهإ، القائل عند لإياحتيإ طالقتين وإJةLع الثلاث، 
نعالهما وخلاف الصحح، الحديث حلاف أيضا وهو اثتتين، يع الثلاث الطلاق 

والقولثلاث. أنه عل عمر وفُل واحدة، أنه عل يدل الحديث فإن تنكيلا، عمر 
لذكره كإ مكروهة'. إما )دعة.' هو بل نظر، فيه مباحتان واحد بفم الهلالقتين بأن 

مقبل،ط ٣ ج ٢ ١ ٥ ص وبدعته الطلاق ستة باب ل وءارْ الثرح عن المنتهى شرح 
الإسلامشخ ناله ك،ا محرمة! ؤإما المذكور، الحزء من  ١٤٥ص الإiناع شرح وق 
أوئلأى طلقها إن أنه القاسم، ابن محموعة  ٣٣ج  ٦٧ص الفتاوى ق تيسة ابن 

العلعام.أكثر عند مثتيع وفاعله حرام، فهذا الهلهر ذللئؤ ق الثالثة أو الثانية طلقها 
فهوباقزاد ف،ا بواحدة، تندغ والحاجة للحاجة، الطلاق أبيح إنإ منه! ٨ ١ صن ول 
الوصعين.هذين ضر الهللقتين تحريم عل يدل آحر كلام وله الحظر• عل 

ومادليله ما نفلا، انقلبتؤ الثانية إمامه ملام فبل قام إذا المسبوق عن بحتكم 
بوجوبقلنا إذا أننا وهو تعليل، فيها لكن أعلم، فيا دليل ذللث، ق فليس تعليله؟: 

إمامه،صلاة تمام قبل قام فقد البوق، وقام الفل دون القرصي ق الثانية ليمة الت
فيهتحب، لا الفل لأن نفلا؛ وتصح فرصا صلاته معلل عذر، بدون فارقه قد فتكون 

محلهق المسبوق قيام فكان الأول، ياكليمة منه انتهى الإمام فكان اكانية، السليمة 
فيبطلفقعل، الفرض يعلل با أتى قل■ يكون وحينئذ نفلا، يمل الإمام كان لو 

ؤيكوننفلا.حقه الفرضؤ، 

الشرعية:القواعد عل ولا الذهب، عل ينهلبق لا ترى كا العليل وهذا 

فلأمرين:الذهب، عل انهلثاقه عدم أما 
،المنتهى ق كا والفل، الفرصن ق ركن اكليمتبن أن كلامهم ظاهر أف ~ ١ 

لأنهمعلل؛ كليها فإن نفل، أو فرض ق اكانية سلامه قبل يقوم أن فرق؛؛ن فلا 

عليكم)السلام تيساره عن ثم يمينه، عن يقول ®ثم حيث (، ٥ ٩ / )١ للفتوحي 
وجوبا((,، li_coمرتبا اش(، ورحمة 



تةط11محامفسمح-،محاصس هتجتس 
عدر.بلا صلاته تمام قبل إمامه فارق 

نفلا،تقلب ولر صلاته بطلت، متعمدا فقط الفرض يبطل بإ ش إذا أنه ٢" 
*عنفلا، تنقلب يقولوا ول؛ ، يهلله أنه القرصي ق الشرب، ثر يتعمد ق قالوا كإ 
بانما نفلا ؤينقيبؤ قوش؛: وأما فقهل، الفرض يهلل مما عمدا النرب، ثر يأن 

وكدللث،مبللا، يفعل ل؛ هذا فإن ٠لاAر، هو كإ القبيل هدا من فليس ^،^٢٢، 
كاالطل، جواز اعتقد إذا مرادهم ، نفلا صح الفرض يطل با أتمح، إذا ^.^٢• 

يهصرحوا 

فهوجاهلا كان إن القاتم هدا فلأن الشرعية: الأدلة عل انهلباقه عدم وأما 
صلاته.نتيطل القسي، تعمد نقد متعمدا لكن ؤإن فرصا، تامة وصلاته معذور، 

فالحديثاليت! ق أو النيوي المسجد ق المدينة ق النافلمة صلاة جهة من وأنا 
إلابيته ل المرء صلاة ررأمحل .ت قوله من أمحل، البيت ق صلأتيا أن فتفي 

الضعيفوضل بيته، ق والوتر الرواتب يصل كان ■حيث فعله ومن ، ١^^٩ 

لمتنلرالنوافل من محمل وط النقل، من الح،اعة له تثرع وبا بالفريضة، محمل فيه 
ونحوذللئ،.الصلاة، 

الحمحمنا كإ لديكه؛، عرير كل سلامنا بلغوا يلزم، با مرقونا لزم' ما هدا 
وبركاته.افه ورحمة ءليكأ؛ واللام محفaلك٠إ، واف بخر، 

القلم.من جمر فيه صار لأنه قهلعناه؛ الثالثة الصفحة آحر 

انثلر١( 
انفلر٢( 
انفلر٣( 
انفلر٤( 

)والتتهى الإقناع ين الخمع j النهى غاية 
متهىالإرادات)ا/*آه(.
اضدرس)ا/مه(ه

(.٣٦١دقائقأوليصلثرحاض)ا/ 
قهتات نيدبن حديث، من (، ١٧٨ ) لم وم(، ٧٣)١ الخارى أحرجه ٥( 



ااوس:سماباساس ١٣٩٣/٢/٢١الJاJJخ:الوقم:)ص
سحأحل من عنيزة إل العربية الخامعة من وفد قدوم حول ال0وظوعت 

الزيادةأحد دون الذ»راهم البنوك أيدلغ موصؤع فا بحث / الخهلوطات 

.ربمم(سميي

•\رلأ(شوِمخاسمُه 
•رمكم د كء 

ص٤٢۶اعا' محا زت،إممحامحاضاانأ
'رياس االَحماأثأر-مءاثيريمحم /صام ُص ًُنعم الزس 

اسمآرَتح!ل؛ُّنمُبو٨٠ك،االِبُعال،مر،ءمٌنخئمٌى١؛؛،؛ ]سمارنا
ا;؛اكتااءارمقترممةالظِرزةمةطمأمُبملاَيإس-لنيخمُلل ل١ 

وس/مو1لأ0ضط>محم،َم -١١ ض" ماي(صآأىسمة \س 
ضرما•رمحدصامراإل\لممثآيٍنو0تاص-مؤوب— ازء~لأبممجم الأمة 

أنممر/نىمحوامحسبيىذمح 
جنمم،ةزبممحاط لآ>لمآ\شمخ •■) امو'ياءيررج اه 

رلشُدبمءصئءب ^^ ٤۶بإعلهاهمارط8ه 
٢^(^رحوةن\ط 

بمىعسمإرارصه
سحمحيزئاُرممحبظتا0 صاريح^،راراأ 
امحعراذرثُلجاَ(م؛اءبم مبم*لغا١^٢٧ طرذاؤلنار،سامحم لمُي،أتي،ضاط(ز 

ارظّااانمسم
'ب/ا أمج ^٠>، تت رمن 

•و\0مبت راراز\رءمع مماناءإ>صأ/ 
كةرسممرَتمدظ 

هم.ِبمفيِ,

قو1ة



Y ١ .سءشزةو: بمي /Y/٠١٣٩٣،

بناش عبد الفاصلت ا،لكنم الشيخ إل اكيمين الصالح محمد محكم! من 
وبركاته،اممه ورحمه عليكم التلام الله. حففله عميل، بن العرين عبد 

عللئه الحمد صحتكم، محزل مزرخ، عير اليوم وصلني الكريم كتابكم 
ذلك،.

حيرا.عنا محزيكم أن ونرجواممه بأ-خباركم، إتحافتا عل تشكركم 
القهييسر أن فارحو الأمحإء، وفيه عندي وضعتم الذي الدفتر موصؤع أما 

قريبا.فحمه 

لهويرالعربية الحامعة من ثلاثة قدم الماضي الأمحبؤع ق أحبارنا! 
٣٢حوال عنيرة من وصوروا مهلبوعة، كاست، ولو الخهل القديمة الخهلوءلادن، 

أيام،خمسة مل.0 ق والخاصة، العامة الكتبات، من وكبير، صغير بين ما كتابا، 
اتصلواالذين عنيرة أهل لأن شاكرين؛ وانصرفوا الحاري، ١ ٤ الأحد يوم آحرها 

يقولون^كإ الملكة ق وميبقون فمكة، الا.ينة إل محافروا وقي. أكرموهم، حم 
ثهريت(•

دللث،ق أرى فالذي فائدة! الدراهم؛دون البنوك إيدلع حول الثحث، جهة من 
أنالإيدإععل،نوعينت

ضمولا فيها ، تصرفبدون كاحبها المودعة الدراهم فيه تبقى محقي! إيدلع 
الدراهمصاحي، قبل من مدفؤع بعوضي كان سواء جائز، فهذا البنك،، صندوق إل 
محفة.وديعة لأنه لا؛ أم 

مالهرأس به ؤيزيد الثنلث، صندوق إل يقم بحينا القرض! بمعنى ؤإيدلع 
فيقال!وتعامله، 

إيل.اءهلأن ثلث،؛ بلا حرام فهذا بالر؛ا، المعاملة إلا للبنالثا محلريق لا كان إن 



1ف"وقثظأت_تجئت 
محمللر من حتى ، خمسة الربا ل اض. رمول لعن ومد الريا، عل له عون عنده 

والكاتبان.وهوالشاهد إثباته، محرد إلا منه 

وجعلنامعاملته، غالب إل نذلرjا ما، يتعامل أحرى ؤلريق للبنلث، كان ؤإن 
الحرمالتعامل كان ؤإن عنه التباعد وهو معلوم، ذللئ، ق الولع وسلوك لها، الحكم 
أ-ُا[،ه لأبمئب مذ•تق ويمه ؤبماه له' بمتل، أقه بمي، ومن ؤ تليلأ. 

٤[.]الطلاق: ؤومنتيآقئز،ث*ينمبم/ل 
الموفق.واف الموصؤع، ق رأيي حلاصة هذا 

واهبخير، الحمح منا كإ والشائخ، الأولاد سلامنا بلغوا يلزم، بإ مرقونا 
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام كهفنلكم. 

وحزاكسعيلث، اف مكر له، أرجوتسليمه محمد بن إبراهيم للشيخ كتائب، بهليه 
عاليكم.والتلأم حيرا، 

(.١٥٩٨مسالم)أحرجه !١( 



عة؛ صائح سمدبى القيح من 
اءهءاد؛؛س|آءّء  ■لآش!'ت

الأعلالقضاء عفومحلى ااوظوث0:  /A/١٣٩٣؛ (٣٨)

الإسلأمىأاالفقه ررأموع ،ت حولكتاد/ االكاد٠ة انقهلا'ع عن  الاعتداراكوهوع: 

-ب-

رل ٢

iّءمحبم بمإصم 

ا/خررنحضب.ممانطزلمأكربيأكِمح1• اسمرؤذ ارسلأ(سمرميت
•مظؤفمُصنبدتح 

ُممملجارمحاص'٠٧٣ُينبى١^■لمإكظ ٤٨٠محارمحي•' 
؛كغق١ ني م الإِلأرك الممم بءر'ّبرع ^، ٤٢٠اممعنارسبجيراامحا شم > حاصلم 

ر١نبمدمرهبج٠
ررلبمازا؛زإنءز\ئحاريريبسج  crufrَلخرم باس'  C^f^،لمش 
'لم'مينأمر6فاياسر٠>أهمء رهرذ*ءإمحاما1 ااأامدواضإ( 
رعابيمرئةًمحيلي الغاإ■ بمأجبإنم ^٢٢^؛ ١١٥

•ُاراد(ممحياسمرهم 



0311س،محمامحن هت_0ت 
سسزةو:. ١ق١ؤتفي١هي بمي 

بنالله عبد الماصرت الكرم الشخ إل الاشمين الصالح محمد ت محكم من 
الله.حففله عميل، بن العزيز عد 

وبركاته.الله ورحة عليكم اللام 

ؤإياكماممه رزقا الخمد، وفه بذلك أننا كإ بخثر، ■بميعا تكونوا أن اش أرجو 
عبادته.وحن نعمته شكر 

ونحنجهناء آدم بني لأن منكم؛ قحتير إليكم كتابتنا عن مدة فلنا وبعدت 
أسثؤعكتاب! من ممرا الحمد وطه انتفعنا بأننا نفيدكم حاصلة. الثقة ولكن متهم، 

نألالعبياء، كبار هيثة رتامة من منا المهللوب البحث تقديم ق الإملاعي الفقه 
سعيكم.ؤيكر يديكم، وان التتوفيق، ولكم لتا الاه 

ؤإحيارناييدْ اليمه تأرجو خنتن، بن راشد للشخ كتاب بهليه يصلكم 
أجره.من اطه شاء إن سبنالكم عامة، مصلحة وهوق ■جمرا، عنا اض جزاكم ؛ذللئ،، 

الحمحومتا والأولاد، الثائخ سلامنا بلغوا يلزم، با مرقونا لزّم' ٌا همذا 
وبركاته.اطه ورحمة عليكم والسلام محفغلكم. وافه بخير، 

شيخنا.من استعاره قد وكان 



اه:؛دضنصتءا■أءصسس.'ءه،هصَ 

ااوس:ضمحلسامحاءالأضاالاووخ:ماا/ا'/ها،ما ( )٩٣
مشكلةحول لآمارءتٍزة عؤمى ابن الشيخ وجهه حطاب من صورة إرسال اا0واه9عت 

م• ذؤمءصذرءيذ ا هم؟بءمبم 
ءجترجصٍ\آيا مكإ ابدتأ ن أ

نيْيمبارا-تانتبٍبمامذدتامحبمشثم}دينخئ *ثتعهء 

نؤصأم؛دربمحمحك ؤ خماِدضذ مء دنسوحمبكئمحمبسم 
٠٠٠محآص»مبدئ»ررمحُب دذذثيلملي، محبمز  ^^^لُإخدجمممزسلأآمنيشمسم؛ضمحدفق ؟" ٠
ضرمثِيطاءب" 

بسلجط؛بمهّم»ردناة-،مممت 
ضضّ

٠.، ض(محضجمح(^.زلمجئخلمحنيش\د 
يرذسم؛خطإاضإ

f٠ ^^محارَمح 
نمبمله(ءاسرخمرمحإم

َ، محئ,١مإ محيمب"محّ ٢١٥محءأء\ردبمن،م
^غبميطم؛زاٍ

<ا امأخآ^يات لآئثأككئارظ
همبجأتيؤ

،١ ختممحر 



.-ء,بم— أوثبمء : : • اءلبمٌ مء '• ءا؛؟■- 

m^M  ؟^٧٠٦ضاثخسبجصاص
،1'؛،هتسءه؛لءأاهةنءأا؛همحِ ،آ;؛هصذح،، 

الوهقه:الرقم:

تابعاكوهوع: 

ما/درءءمدإمدابامحأثمبج،ج1 محإ 
مج*إمحإءلم'/ازءتن»ذرعأص؟

لإِاضبممأدئس اضد؛سممحم 
يىي،ضتي(مإبمم ١^٢٠^^"^ ممحفإ،َذديا؛لي ؛ج، 

١• بتتلن٠اأذرر ^ذجرئاب٠ل 
نيرطئاإزمح1مإ

زألمئإ؛مبم، 

^^هسمحتجصئ
اَذائّعاٌمرتاغبآضبمإمام»نرائطانيضااصمحمُصلجلمإذا 

^زْارامحارزنمء،نمنايءمحاذا ا،نم ِيخأتح/ن >هوَطلنم 
مظنموائ'ئخخيج،يشيشنم  محاب}ذترتمطلأمحكمدانايع y دتهسمحامعيزهلء امحمم دبشممثز؟ألبه 

ذسمأ0رر ُدص ن}رمنإجنيمم 
٠سرا؛كادءاضو 

ي،

شصينيسصسلرم>شرسمؤء 
راجعستمسمصاخم؛،ءبمرصت|و، 

ا^(^(ا-^٢"آييموّأيإ>ا 



:Jْه١٣٩٥/١/١٣بم١شآيج١بىسص
اش.حفظه ، اليم اض العد الخالد محمد الأمير إل الصالح محمد من 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

بإوالزايع ١!^• ق المسسة الخمبمر هازه ق الناس كلام كثر فقد ويعد• 
وعليها.منها أذى ص فيها حصل 

أشجارهم،من عليه تقدر وما الناس زرؤع تأكل فإما منها• الأذى أما 
أو-بما بالاصطدام للحوادث محسا فتكون المارات ؤلريق ذ كدللث، وتتعرض 

الحادث.نسيب بسرعة عنها الانحراف 

محممعيرضاها لا بربرية أعإلأ ما يعمل الصبيان يعفى فإن عليها• الأذى وأما 
الأذىبه يزول جد>يا نفلرا الحمبمر هذه شأن ق التفلر بجب لذا رحيم. قلب ولا قويم 
الأتية؛الأمور من واحد بسلوك وذلك، وعليها منها 

منعليها إياثهاؤينمق ذكورهاعن وممل أمكنة الحميرق هن.ه بجمع أن )أ(• 
ممون•حتى الحكومة مل 

مكانق الذكور وتلقى لوكة، الموالهلرق البلدان عن بعيدا تحمل أن رب،■ 
فيهيكن لر إن الحيوان تييب مجن ماغ ولا ممون، حتى الإناث مكان عن بعيد 

أنفأراد فأعيا، حمل له كان أنه ُققق جابر حديث من الصحيحين ففي مصلحة، 
الإعياءأم.عنه فزال ودعا، الحمل وضرب الص. لحقه حتى يبه ي

تحالافه فإن أذائ، لإزالة إ-لأفها يجوز فإنه ذاك ولا هدا يمكن لر ؤاذا )ج(: 

وهوأم؛رعن؛زةإذذاك.)١( 
الحمرتسييب كثرة محب أن ( ٣٣٨إ ٦١والعرفان النهى أول تذكرة ل عبيد ابن ذكر )٢( 

موضع.كل ق الناس صدوو س رغبتها نزعت، بكثرة السيارات توفرت ئا انه الأهلية 
أحرحهالخارى)أ'؛أ(،ومسلم)هاي()يه(.)٣( 



ت|ها1تةلأاثح|ص، ه'ت_تهت 
وأليذإلياد وآ-أثل ؤ وتعال• سبحاه ئال كإ ومنافعنا، لصالحنا حلقها إنإ 

قالناس عل صررا وصارت المناع هده فقدت فإذا ٨[، ]الحل: ه وزينة إبمأًءوبما 
ولامنة ولا كتاب يمنعه لا مباحا صررها لإزالة إتلافها كان وطرقهم مزارعهم 

النيلأن نجسة، حب؛ثة هي بل ذاتبما، حد ق حرمة لها ليس فالحمار وأيضا احلمع. 
بعدالخبائث،(، عليكم رونحرم تعال؛ تال كا الخباينر، محرم وإن،ا رمها، ح. 

سلم ومالبخاري صحيحي ول لالأءراف:م\ها[، ه ثهثألْلش، وتحل ؤ فوله: 
إنفنائي! طالحة أبا الض. حيزأمر يوم كان *لما نال! ها مالك، بن أنس حديث، 

تجس•؛أي أ هإت»ارجس الأهلية، الحمر لحوم عن بمهيانكم ورموله الله 
أنهعلم والنجس الحبايثؤ، س الحمثر أل والحديث، الكريمة الأية س تبين فإذا 

ماليتهازالت، فإذ به، ينتفع مال أما أجل من احترامها ؤإنإ ذاما، ل لها حرمة لا 
منهاحصل فإذا الحيوان، هوام من كغيرها صارت عنها الناس لرغبة حا والأنتفاع 

جازءلرةاتأم، j للخْلر تحريفهم أو زروعهم بأكل الناس عل بالاعتداء إيداء 
ترىألا لأذاه، يفحا إتلافه محوز المؤذي فإن الإتلاف، بدون أذاها تندفع لر إذا إتلافها 

أمروليلك، قتلها، حاز أذية مها حصل فإذا قتلها، عن الني. س الكلاب إل 
الحقورالكالج، بقتل 

تحال!قوله عموم ل لدخولها الإسلام؛ أول ق مباحة كانت، الحمير فإن وأيضا 
مسئوحاد أؤ سنه بجت آن إلا طاعومق حو؛، إل ا/ؤ تآ لائذذ ئل ?آ 
لازمؤمن لالأنمام:هأ؛[، هءو لعيده آيل مثا آو ييز »إقئ حرم ننم أو 

عليهم•وبمرم والصواب! الأصل، 3، كل"ا )١( 
(.١٩٤٠لم)وم(، ٤١ ٩٨)البخاري أحرجه )٢( 
قتلهن:من عف حرج لا الدواب س "حس ئال،: النبي. أن حفصة.ا فعن )٠١( 

(،١٨٢٨)البخاري أحرجه العقوراا. والكلب، والعقرب، والفأرة، والحدأة، الغراب، 
الخارج.هو والعثور (. ١٢لم)••وم



ضمؤنصالح سدبن القيخ ض

فلأنبأكلها النفعة لحصول ذبحها جاز فإذا إتلافها، به الذي ذبحها جواز إباحتها 
منسبع سة تمر عام إلا الحمر تحرم ول؛ أول، صررها دفع أحل من إتلافها يجوز 

.أنسحديثا من تقدم كإ الهجرة، 
تلاميد—أحد مفلح لابن الشرعية الاداب من الثالث الحزء من  ١٣٧ ص وق 

آذت،إذا أما الكلاب،( )يعني قتلها بمغ قولنا )وعل قال؛ تيمية— ابن الإسلام شخ 
النملق أحمد نمى يأق، ما عل قتلها جاز الناس عنه غفل ما وأكلها نجاستها بكثرة 
كلامه.اه قتلها.( عن مى الشاؤع أن ْع أذاه إذا يقتله 

فإنهبقتلها إلا الحمير س وأذاهم الماص صرر يندغ ب إذا أنه تقرر وحذا 
إزهاقاوأسرعها الهلرق أسهل سلوك ذللثج عن،. محيا ولكن بقتلها، بأس لا 

فأحسنواقتلتم فإذا ثيء، كل عل الإحسان كتم، الله ررإذ .؛ لقوله لأرواحها؛ 
نبيحتها<.ولمح شفرته، أحالكم ولمحي الذبحة، فأحسنوا ذبحتم ؤإذا القتلة، 
،.لملروا0م

حياله.يلزم ما بانحاذ تبادروا وأن عنايتكم، الأمر هذه تولوا أن نأمل وأنيرا 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم والسلام اممه، وفمكم 

الله.حفظه عقيل، ين اممه عبد الكرم؛ الثخ 
وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

محففلكم،واتله أعلاه، يتارنحه عنيزة لأمير كتبناه لما الأصل ؤلبق صورة إليكم 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم والنلأم 

١;A/ ق؛ صدالصالحالضن. محبكم؛ 

ه•أدس بن شذاي عن ١(  ٩٥ ٥١برمم 



الأعلعضومحلساكاء الوهشة:  ١٣٩٥ا/ ١ ا/ ١ ٤(ارقم:)٠ 
قعضوا عسمان ابن السسا^ ثمرمحسح حول حوارب اا0وثوع• 

الدائمةالجلس هيئة ق العضوية مع العامة بييسه الأعل القضاء محلس 

ا6اْلأ
w\_(محمم؛>/ءتجإا 

ممخررمجامرُإ ه١ 
صسمتي(مللة'/تزراضلأ/م 

صب\أبكبمو؛انئ Uذرب*ى محمت 
ودمءنصأنمحةي\ٌِخ،هرنمم 

ِ- — - ٠ يم محاشص>( ^١٧ 
رإبمهممئ-مبأئالمرما١ِلحر، 

>ثمام فيهق٢ \لخثوج ياثع ادى'نمحتدَب عامم ث١ 
وبؤلم\بمجغلج0ض رمحتم ^ب؟وغنيمحرمح قيإ 

جو}ضهو'ىم^ج\(وذةذر\ذاثرمجص وُءَقم خو{،في محيم مممآمفيمح-ة 
وقئ'لأآوأمألا0مذإ'محأمح 

١وشفرأما١^محوضdأيمزرزمإما'محأاام زنشا>ماممحا ِرىإبلغم وّ 
'محمحثلأ 

•سماشو>أةألهاوهتلم 

' t - r



صدنييماصين

،٥١٣٩٥ا/ ١ ا/ ١ اهي.منعشزْفي: الثني آؤ بمج 
بناش عبد الفاصلI الكنم الشخ إل العثيم\ن الصالح محمد محبكم! من 

اممه.حففله عميل، بن العزيز همد 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 

ذلك.عل لله الحمد صحتكم، مرنا وصل، الحاري ١ ٠ الورخ الكريم كتابكم 
الشخمإحة إمارة حب خاصة، بصفة لتا كتبتموه أنكم من ذكرتم ما فهت 

وأرجووثقته، ظنه حن عل له ومكري سلامي فبلغه حميد، بن محمد بن الله عبد 
ظنه.حن عل نكون وأن والتقوى، البر عل اكُاونين من حميعا بجعلنا أن الله 

الأعلالقصاء محلى ق عضوا أكون بأن الخمح رغبة من إليه أمرتم وما 
١^١^٠^المجلس هيثة ق العضوية مع منويا تنعقد التي العامة حيئته 

الأمورله وهيأ الله ومحقه لن ممر حبر وفيها عفليمة، المسؤولية محبا/ فيا 
فالخثر من يرجمح، لما ونفلرا ومصلحة، ممر محر فيه هميزة ي ومقامي نيته، وأصلح 

أنافه وأساك ذلك،، عل الموافقة ل حدثا الأن أفكر فإنني إليه أشرتم الذي العمل 
به.ؤيرصينى كان حيث الخير فته ما يقدرل 

إنأنا، أحضر أو كتابة إما الأمبؤع، آخر ق ارله~ ثاء ~إن أبلغكم وموف، 
الدنياق والصلاح الخير فيه لما التوفيق ولكم ل تعال الله أسأل، وأخيرا افه. ثاء 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم واللام ، والأخرة 

القضاءمحلى ق عضوا يلتمس كان ظلئئه حمد ابن افه عيد الشخ أن جقلقه سيخنا ذكر ر١( 
ذللثؤ.ق عثيم،ن ابن الشح يكلم أن منه طلم، وأنه الأعل، 

١٠٥١اختاره في،ا والخير الأعل، القصاء محلى إل الانضمام عل عشمن ابن الشح اعتدر )٢( 



iflV'لأبمب--ًِ"-' 
،ةءه1َل:ءهتثف;،ا 

اض4يإواصالح بن محمد القيخ من 
اءاء؟تثبتءآبم•َءءوءا 

سة'1،تنة
الأعلالقضاء عضومحلس الوهغة:  ١١٣٩٦; ; ٤٢٨(الرقم:)١ 

السعسةالبهائم حول عنعزة لأمر عمن ابن السخ كتابه موصؤع حول جوابا ■ اال0وءثوع• 
ا\

ي

F

a(٤ ء• إه 
غ

صضالإالنج،بي>بسضسنم\ 

ط٢نىصامحسلإبجي
طإإئائياألتيٌءلءالإلمسسملصن 

ءود.



IlEiD  ؛يامةسمئمحأس،_E
;٢٨.سءنزةفيث بمم

بناف عيد ت الفاصل ااك_نم الثيخ إل الصالح محمد محبكم؛ من 
اض.حمغله عميل، بن العزيز همد 

وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

مرناالخميس، العصر اليوم وصلتي الخاري  ٢٣المزرخ الكريم تحابكم 
دلك.عل فه الحمد صحتكم، 

أنهوذكرتم هينة، لأمثر الوجه )الصورة( كاتبتا وصول عن الإفادة أحسنتم 
الحقمحنات فيا ، إيرادايت، عليه يعد المشايخ بعض وأل أحرى، بنصوص معارض 

الحقرأى ممن ؤإياكم يجعلنا أن اطه نسأل اتبعه، به وظفر وجيم أين،ا المؤمن' صالة 
فبلكممن والإيراداُت، اضارصة التموصى عل نطير أن ونرجو واتبعه، حقا 

علينا.وأورد به عورصنا فيإ أو كتبناه فيإ محواء الحق، إل للرجؤع 
التيالقرى ل عاشها من إلا لها مدى أقرب يعرف لا مشكلتها أذ والحقيقة 

المهاء،من البهائم تللث، تواجه التي الحفليمة والأديان المشاكل هدْ مثل فيها بيئ 
لنمهإن ~ -ها يلزم ماللث، لها ليس الش السيبة البهائم هذه من ١^٠١^٤ أهل وتواجه 
فيها.الضإن يلزمه التي الحالة ق أفدته ما يضمن أو -بما—، الالتزام 

يرجىكان إن أنه حلاصتها! لاوحوط.ا الدائمة اللجنة من صورة ل أرمل وقل. 
وءولحت،ءن.ي.تا مريقة كاJت، إن وبرزها هزيلة كانت.، إن الحمر؛التثغال.ية هذه تقوية 

العلاجبعد تبما الأنتفيع يرجى ولا منها محيووما كان ؤإن -١١، الأنتفيع يمكن كان إن 
منه.القصود اه بحياتها. الأنتفاع عدم ُع وحملرها لمفسدتبما دفعا قتلت والتغذية 

قال:حث ( ٣٣٨)\اوالعرفان الهى أول تذكرة ياق المسألة j عبيدرأيه ذكرابن 
أمةلأنيا لعيش؛ وماء توتا لها الحكومة وصرفت أحواش ل جحلت، لو أن أرى روكنت، 

الناس'•لها محاج يوم لها يأف درمحا لأمم' اص 



جةأأتةنيايصدبمصامحاصj( 0'ه1 ؟ة 
برقمتالعلياء كبار لهيثة العامة الأمانة من إحالة عل بناء صادرة الفتوى هده وكانت 

Ur /،\ ،واريخ: ٢ A jr / ١،.ها،مأاه
الخميعمنا كيا لديكم، عزيز كل سلامنا بلغوا يلزم، بعا شرفونا لرم' ٌا هذا 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام محفظكم، والله بخير، 

١(٠ رقم)٥٧ رالفرى (>ل: ١  Y٦٨/ الدائمة)٦ اللجة فتاوى j حاء 
يكونأن يغلب والتي أصحاتبا، يعرف لر التي الساسة الخمبر ذبح ثبوز هل 
أوحمل ل ٌنها امتفادمم عدم ح علتهم، عبا صارت لكوما تركوها؟، أًحاءاا 

بوسائلعنها الخميع لاستغناء بيعها، الممكن من يعد ب والتي ونحوهما، ركوب 
الحوادثوأحهلار ، فائحة؛١^٠١^٠٤حيمة أصرار عنها نشأ الي الحديثة، الواصلأين، 

كثرتدللث، أجل وهمن لم؛ن، الممن كثثر بحياة تودي فإما بالهلرق، مهملة لحولها حين 
حديقةل الوحودة للحيوانامته غداء لحومها ندمت، ذوح.ت، إذا بأما عالمإ منها، الشكوى 

الح؛وسمت،؟.
أصحا-اابعديحرف أمالم من او.ؤال(، ماذكرل عل الساسة الحمرالأهلية إذاكانت ج: 

مهملةلحولها ح؛ن محنرها وعفلم ونحوها، ال٠زارع مضرما وكثرن، عنهم، الامتقماء 
وبرزهاهزيلة كانت، إن بالتغدية تهويتها يرجى كان فإن السيارات،، وٍلرق ،ليادين اق 

مكانل وححلتؤ أحدت، آحر، بمرض مريقة أو عرحاء، أو حرنحة، كانت، إن بالعلاج 
جعياتتفعل يا ما، الانتفاع ويمكن وتقوى، تبرأ حتى وأءلعمت، وءولح>ت، خاص، 

وقدللأموال،، وحففل بالحيوان رفق هدا ول بأمثالها، الأحرى الدول، ل بالحيوان الرفق 
الدهرمن يوما صاحبها جاء إن اللقطة، حكم حكمها ؤيكون ذلك، عل الشريعة حثت 

يرجىولا منها، ميثوسا لكن ؤإن الإسلام، شريعة ل العروق التفصيل حب أعهليها، 
الأنتفاعرجاء عدم سمر وخطرها، لمدتها دفعا فتلت، والتعدية العلاج بعد حا الأنتفاع 
لقولهروحها، إزهاق ل واصع أسر هو مما القتل ق إراحتها مراعاة ْع بحياما، 

فأحسنواذبحتم وإذا اكلة، فأحسنوا كلتم فإذا ثى،ء، كل عل الإحسان كتب اف »إن 
اللجنةوسلم• وصحبه واله محمد نبينا عل اض وصل التوفيق، وباثنه الحديث- الدبحة٠ 
الرئيستتائب الشخ. آل محمد بن إبراهيم ت الرئيس والإفناء. العلمية للبحوث الدائمة 

•منيعرا؛ بن اض عبد عضوت عقيقي. الرزاق عبد 



miالش«افيلج مط بن يحمد ايثيخ من 23!'[
jll (:٤٢قم ) الأعلالقضاء عضومحلى الوتكتمة: ااتاووخ;خا/خ/آ"ا،ما

العموميةالحمعية اجتتعلع الشخعلمحفبمر إحللاع اكوثوع: 
إعنيزةُانيية الكريم القؤان تحفيظ لخاعة 

ءا،؛م؛لماّسايمأ
٣٦٤٦٨٨٥-ء ١٠®؛'

}ب)إ{ا]آ
مخ'لأل/لأ/آ

ا;ئ0سمبمع

دساكا'اضءمءب-
ارلأمسمورس'سرمثاى

،بمد

آءت-ةةءمح
ب'أثمفمآناهميم؛

تبمسالسادااء 
امحصارا.إثياما تركت الجتسين، بأصإء ورقتان الرسالة هذ0 مع 



أأ؟-,سوبء
;srادضيىهو\لإآ بن ايقيخ«ح4او من 'ققممة؛'ه

القرآنلتحفيظ الحمعية تقيمه الذي توي الالحفل لهضور دعوة ال0وثوءعت 
وناشهالإسلامية الشؤون ونير وحضور القصيم منهلقة أمير برعاية يعنتزة 

جمسسداضاصامحبم
يةدم 

و'لأ;ا؛،ددائم؛ رالآُااد الأس الخردل لزارا 
رلمل،'ا(—

مصم مدص م  ٥٠٥١^اميخ/ أنة 

□
•؟/*'/U'،؟،—_؛ f'؟/؛ النم؛ 

٥١حممه عك ين مدالشد بن مداه سمخ! فضيلة 
ربمد,,رركاث،  ٥١ردحأ علكم اللام 

محوركوم لو أن مزر، ي اضان امم الترآن محي جمة ادارة ءلس رامحا،  ■ب
نمالأول الأربما، ،رم ماء محاق اف كتاب حنحف؛ يكر.م ا الد ايمحأ؛اذتا صه الذي السري الجمل 

>J<j  رمءامtالمرذكمء\،؛؛صاب < بجرا قالجامالمر ماض؛ صلارالعيب -بمد ٠١ ١٨
—لأبالإ، زرن الئرزم س رمحدو 1 القمم ستئ أمر مدض ين بمدر اث محمل الأم ال،م 

أراعاليصكءل_ةملةامحخالدكمد/مدافممحداضالرم رالآرل'فرالدءرارالإرس 
يشمعق الأثرالم—الغ د سمكرن اكسمأ عدا ■مرركم رإنا < امحح آل ءأدالم،ز س ءاخ اكْخ/ 

هامينمىانمءر»ما.ىب.ءللأبا-يسبراكمحلهاى.. 

....رتركال٠  ٥١رر'ءث همحم رال—لأم 

ٍزْل اض؛ ;.•،؛ ٥١القرآن ضهد صب دمحس 

حكيتحِا ص

الضيوف.لكيا; الخمص ائوي اياب س ١•^^ إق الدخول تمحي: 

ج

_v»؛؛

(٢٩٢• riV)،اكم ،/ iiu- مرال)»عاما'،آم( - _ - '١( • م..ب)، -اسم-ينا- ارمُ،ء ادرمحل ايص 



كأأأإة'ةمحاثقءسمحماصن< 
٥٠=^ ك1تت

الشرعيةالهيئة رئس [الوتكثة:  ااتاودخ:؛'آ/اا/هأ؛ا الوقم:)؛؛(

الواقعة،،المائل عن المافعة  ررالأجوبة—؛; كنايعل ملأ>فلات إرسال اا0وغوع: 

.َ ا محصاجممبلا؟سمنيئر ■— 
محاسل(ظصابلع م — • 

ئءامحمحُمحمححر 
ءيمحَيمحاحث 

ممءمحؤلم6ؤتّيرذم ررّمآلجآ" منحلة ^إتمحدم بماّم  ٠\ماصنيلصُمحإئع.ما ^أ 
.ت > 

زلي/دهيماالإ.فذؤ0 اممل  ٥١ماتى 
-٠ مح،سمدبجربجما 

نأء،قاسرخسمصمآ٣ 
ءرئمحا~-تمحمحأ بمَلهمحامحششد \بؤل(امحلأ 

ح؛0ةسأييحوالخم ؤب 
مافِمإز،فائابىلأ

رمحئطضيىبلجسِةنمح٢يى. ممهم٧١w -ل 
هء|رءممألهم>ز\ئلس؟اسمحنحام"بم-ائمبحهم 

م'محس،„،ج--س, 



1ههأأ3ظصى هت_'تؤت 

بناض عبئ الشخ والوفاءت الفضيلة صاحب إل صالح بن محمد من 
تعال.اض حفظه العميل، العزيز عبد 

وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم — ج 

غزير،وعلم ثم؛ن، لكنز ؤإما ، إليكم شيخنا كتبها التي الرمائل وصلتني 
جهزلقع،شيخنا يدي ؛؛ن يعيش قارئها وكأنإ حالا شيخنا صورة نجكي 

عنه،حيرا الله نجزاكم تكلف،، غير من قلم، وميولة وبساؤلة وحلقا عايإ فيستفيد 
انممع-اا.وعتن 

خير.لكل لازلتم تحقه، وفائكم من هذا لأرى ؤإف 
نسخةمنها ل تصوروا أن نير فان بختله، التي النسخة عل أحصل أن وأتمنى 

ولشيخنا.لكم للدعام ذكرى لذكون أدحرها، 
بأصلهاالرسائل هده من المتلبؤع أقابل أن عل ليشق إنه الفضيلة! ءاح1ا 

ليلةمنها صفحات تمفحت، ولكنى تقريظها، ل يتسنى حز شيخنا بخهل الذي 

موضعتكون وأرحوأن ، هذا كتاب سأرفقها ملحوظات فكتبت، )الحمعة(، اليوم 

الشخصيةالرسائل وص الوانعة'، السائل عن التانعة االأحو؛ة كتابت الشخ يقصد ( ١١
بنالله عبد الشيح تال٠.ين١ه إل عيي الناصر بن الرحمن عبد الشخ من الرسالة العلمية 

العاليدار طعتؤ الحداد. حواد ين هيثم عاليها' وعالق cا اعتنى عميل• بن الميز عيد 
والتربيةوالأحلاف، العلم دفتيه حمع؛؛ن كتاب وهو ه.  ١٤١٩ّنة الحوزي ابن ودار 

لفهوفريد الكثيرة، الفوائد ْن ذللث، وغير الوقت،، ذلك ل الاجتماعية الحالة ووصف، 
٦(.٩ / )١ ق عنه شيخنا كلام تقدم وتد بالقراءة. حدير بابه، 

نولهوص الكتاب، أحر ل جاءت لتليفة عبارة أنقل لكن للخموصية، إثباما تركت، ( ٢١
yyjlfer ليلةمن ٢ ٥ والدقيقة ١ ٢ او.اءة ق تمت، كامل، تتبع غير من مقتتلفات اهده ،؛

الحمعة:؛آ/اا/آاأاه«ؤ



ص،س سسنفاهءسممحص 3تجث 
تعال.اض تاء إن منكم، اهت،ام 

شحذف.مثلها كان ما تتبعوا أرجوأن كا 

حوارهق يه ؤإثاكم وحعنا لشيخنا، اض وغفر الخير_، فيه لما الخمح اممه وئق 
الغيم.جنات، ق تعال 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم والسلام 
)التوقع( ١٤١٩منه القعدة ذي من ٢ ٤ الخمعةت 



(-١٣٠^٠١٣٨٥ ٠)

المشايخ؛عل العلم طلب اشتغل ثم صغرْ، ق القرآن حفثل بميزة، ولد ورج4ممأ 
فقرأبغداد، إل ٠—افر نم عائض، بن اف وعبد سليم، ابن ومحمد القاصي، صالح 

إلتوجه نم الأعفلمي، الرزاق وهمد الألومي، شكري محمود منهم؛ ٣^(، عل 
مهم؛ءل،ائها، عل ودرس دمشق، إل سافر ثم الأزهر، عناء عل فقرأ مصر، 

مشاعنهفلازم العراق، إل عاد ثم الحيني، الدين وبدر البيطار، الرزاق همد 
علمطلعا فقيها وكان مسائلها، واستحضار المتون حفغل ق آية كان السابقين. 

طله ٠١٣٣٤عام وق . ^٠١١١۶س الكثير يديه عل عترج وقد العلمإء، حلاف 
عامول والخطابة، والتدريس قطر قضاء نولاه ثال ين اض عبد الشيح قطر حاكم 

والمدارسالحرام بالمجد يالتي فأمره العزيز، عبد الملك طلبه  ٠١٣٥٨
وقبالمعروف، الأمر وهيئة الشرعية، الأحكام تمييز لهيئة ا رئيعينه ثم الحكومية، 

وقالتوحيد، دار رئاسة إليه أسنا ثم للمعارف، عاما مديرا همن ٠  ١٣٦٥عام 
فيهاالتعليم ّار عل مشرفا وصار إليها، فرحل قطر، حاكم طلبه ٠ ١ ^١٣ ٤ عام 

فطبعتإالدينية، الأمور ق لحكومجتها المستشار هو وصار مناهجه، ؤإصلاح 
حاشيةمنها؛ مؤلماتا له بالمجان، ووزمتا العلمية، الكتب، س الكثير بمشورته 

بمرضأصبب، والآدابإ. العلم فضيلة إل الخللأيبح ؤإرشاد الفقه، عمده عل 
عليهوصل قطر، إل حمانه ونقل ، ٢٠١٣٨٥ا/ما/ق: وتوق اليروّتااتج، 

بالملكة.الغائب، صلاة عليه صل وقد هناك، ودفن 

والخيروالمتدأ (، ٢٩٣)Y/وروضة ١(، ٠ ٠ )٦; نجد ج ق: خمته رم 
(y\T/o.)



|1محَت__هسذده 

١٤وم
)١(ااوق0(ت 

اظلأبعاقات عن / المعهد حول إرشاداته عل الشح شكر لل0وخوعت 
ا.ؤرم"

ئاألآقؤس

ذ،ا~ءءجبم?تجء٠ ال؛ّارغ 
الثءوطت,سمذااء

سمزن\ر
اي،'بموَِللمحعاك لورَِداماظَ / ض■؛، 

لمحإغربب؛رح بممح''ط /َإ 

ىكلؤئإمحو!ذفى
حيار/سزهى ِ ارمغ'ط ررُجمء/ و بجوررم 

نعV-ِعمحس ُس ^ إق[ةوص'سثكا 
نمىاار(/خطإب'ط

نلِمها ريا >بم ُِوللأررسمب' لنا َغح/حم' ر١ 

,:ٍقةق•"ءٌ 
ر

نِِِِ\ل

حَ
هيأ
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د-سمآساوىي
العمل،العزيز عبد بن اش عبد ؛؛>^؛ ٠١١الفاصل، الأخ الأفخم، حنابؤ إل 

آمن.مقاله، الحق وجعل أحكامه اض مارد ا،لوم، عنيزة قاصي 
وبركاته.الله ورحة عليكم اللام 

وأ>رجحاؤلري فر الكريم كتابكم الاحترام بيد تناولت، فقد يعدت أما 
منذكرتموه ما محرق ولقل. صحتكم، ودوام ،لأمتكم عل اف وحييت، ناظري، 

لإصلاحه،عي الق جهلءا آلو لا الل4~ ~؛ءحول ؤإنني ؛ا1لعهل.، اكيالقت الإرشاداُتؤ 
الكفاة.الأصاتاوة واختيار 

ومحتتمعاليها، الحصول ق محتهل.ون نحن التلاميل.، مكافتة حصوصن ومن 
اه.بحول قريبا 

ومنوالطلبة، والوالد، الاصر، الرحمن عبد الشيح ملامي وبلغ لزم، ما هدا 
واللام.يسالمون، الإخوان لل.ينا 

١ ١٣٧ / ١ ه/ ماغ. بن العزيز عبد بن محمد محبكم؛ 
تعودلتلا وهيبة؛ نوة له عاقلا رجلا يكون أن لأبد وكيله أو اييهد مدير 

والأجني،الوطني بن فرق ولا بأكفاء، فمناط التعاليم أمر وأما الماضية، الحركات 
الأعلم.نرجح ولكنا 



ذإةءب >،القيحسبجسااموربج^ 
.ح،،اثء،ّءس 

عنيزةقاصي الوهقة!  \ry\li/iالتاويخ:  الرقم:)٢(

آمالالحمد حمد ت للشم عقل اين الشيم شفاعة ل عب  جوااكوهوج؛ 

ارح؛؛ارمرن افه دم 

mmm -ٌء
م؛تات-ئر؛سفاقاوذئ 

محذ

نمحغاتزمحلخم/اشمُ/7 

rملرحمتهرمحربيط٢
>ممحلأأسر''محنب قب 

ر/ُارلتمر ا
َتصثَريربر 

ءهأ



بناه عبد الشخت الكزم، الأخ جناب إل ماغ بن الزيز عبد بن محمد من 
اف.حرصه عقيل، ين العزيز عبد 

ويركته،اض ورخمة عليكم السلام 
اللام.جزيل الحب الأخ إبلاغ ص لتحريره فالداعي بعدت أما 
مديراتعيينه إل تر السام المحمل حد الأستاذ! من كتاب وردق إنه ثم 
الذيكتابه يرد ب ولكن جهودْ، له وأقدر كفاءته أعلم دلٌني الفملية، للمدرسة 

الأستاذ( Juحصل لما أنه وذلك الوفليفة، تلك ق التعيين تمام بعد إلا عليه علقتم 
تتابعتالدرّة، من ومحل نزلع، الرص أهل من نفر وبتن العرفج الله عبد 

أمرإلينا صدر فات، ئد الأمر أف وحيث ؛إعادته، الرس أهل من علمينا انعرايض 
رواتبه،صرف ق والاستمرار وفلقته، مثل ل بتعيينه برقيتن ق العهد ول سمو 
قالخالد الاه عبد الأمم سعادة اّتاذنا بشماطه، تليق وظيفة لدينا ليس انه ، وحيم

بدللمثإ.الدير فبلغنا بالإمحاب، فأجاب الفيصلية، الدرّة بإدارة تعيينه 
ومنوالأمتر، الرحمن عبد والشيخ والأعام الوالد وسلامي وبلغ لزم، ما هذا 

١ ١٣٧ صفر ٤ واللام. لمون، يحميعا لدينا 

٢(.٠ ؛/ ) ل الوصوٍع حول ثمخنا إل رمالته اننلر )١( 
صغيراتعليمه تلقى بعن؛زة، - ٠١٣٤٠عام ولد العرني١ الرحمن عبد بن الله مد الأستاذ )٢( 

عملبحائل، عصره وضاء مشايخ عل ودرس فيها، دنحتج الأعلية عنتزة بمدرسة 
الدرصةلدير ماعدا ليعمل عتيزة إل رمع ثم السعودية، حائل مدرسة ل ؛التدريس 
مديرارثح كإ حا، ابتدائية مدرسة لافتتاح الرس إل وأرسل الابتدائية، السعودية 

تعليمإدارة ل إدانيا مفتشا فرشح لظروفه، واعتذر الدواصر وادي بمنهلقة للتعليم 
مشاركاتله وكانت المناؤلق، ييعض الدارس افتتاح ل المسح بان ع شارك جدة، 

والسموعة.الرئية الإعلام وأجهزة والدوريات والصحف المجلات ل وكتايات 
(,١٢٣ )ه/ التعليم تاؤيخ موسوعة ل؛ ترجته انفلر 

المليم.خالد بن اممه همد ^0؛ )٣( 



سمه_حء،غ''ه'قس سمبسمس

قاصيعشزةااوظ}ثهت  ١٣٧ا\/'اآ/اااتاويخ:ابج-)ه
بالعهدالأزهر من عل،اء يمتن الشيخ إخبار الخوتلوع• 

او>(ارم ف دم 

اا؛زع-ِ
الرإمات_

همٌوع

مض>سم/ِامرامتمان
يمضِبمارء"سناحسمملو>همين مح؛ رر 

لتمخابِآارنذا ُِِضحس رَرس 
المزأ>ا ياَمريب\?وابالم اسممُبمتي 'حمأم 

0وك(دظب>[اس

إتمثذ'مكجم 
أآ



منامخسدبججاسبجئذعهس_ذة"ق 

ي—حمحالتتفيهم
عقيل،بن العزيز عبد ين اش عبد ت الشيح الفهامة، العلامة حضرة إل 

لرصاْ.ووئقه اه، حرسه 
وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
الأزهريين،ااعلإء حيار من ثلاثة للمعيي احترنا قد أننا فضيالتكم وأمحر 

وهداهراس، حلل ومحمد الشاق، عبد الحميد وعبد ، هراس حليل محمد وهم؛ 
والبلاد.الحبال وبكم ببم الله نفع تيمية، بن الإسلام شيح بمولفايتج تامة عناية له 

سلديكم س وحح والوالد، الرحمن، عبد الشخ سلامي وبالح لزم' ٌا هذا 
واللام.سالمون، حميعا لدينا ومن الإخوان، 

ماثعبن العزيز عبد بن محمد 
١٣٧١/Y ;٢١

القادم.البت، يوم يتوجهون الأساتال.ة 

مراصلأتانظر مراد، كامل محمد والصوابت هراس، خليل محمد ت اسم ق تكرار وقع ، '١ 
.٦٥٥ص ق شيخنا ْع الثلاثة الشاخ 



iiiii:  محاثفسمحسسمحموأتأت
ءيزْقاصي ااوظوغ0:  ١٣٧٢; ١٢; ٢٢ الوقم:)؛(

إعارتهعل وشكر0 شخ  امن استعاره الذي التاؤخ لفر إرجاع اا0وهوعت 

ه ارمارم  ٠٤١٣؛

سقة>وق'ئئ

Lم.؛؛ 
•-ارصات 

ِ'لًنَة

ابمآ م \



دسحآثايجهم
\Yvy/\y/yy:^\

بنافه عبد الشيحت الأخ الأمحد، والقهامة الأوحد العلامة حمرة إل 
آمين.مناله، الخق وجعل أحكامه، اغ مدد عنيزة، قاضى العميل، العزيز عبد 

وبركاته.اف ورحة عاليكم التلأم 

الواصلثم اللام، جزيل إبلاغكم هو الكتابج لتحرير فالداعي بعدت أما 
الذيالتاريخ دفتر السعودية، المدرسة مدير ، العليان الرحمن عبد الأخ يبد إليكم 

خرااطه جزاكم إياه، بإعارته لكم داعيا يزل لي الذي ومحكه؛ أحيكم عل تفضلتم 
إلتكم•وأحن 

ومناللام، جزل والأحوال الرحمن همد والشيح الوالد إبلاغ والرجاء 
واللام.لمون، يالعيال لديتا 

همدالعرينالماغمحمدبن 

(.في)ل/٩٣شيخنا مراسلاته«ع انظر العاليان، صالح بن الرحمن عبد الأستاذ؛ 



|صثسس'ءاه|صَ-

٣^٠سدتيساممزختيىنعالقيخ من 
فقهةسذه 

عضوالإفتاءالوهقة: ١٣٧٨التاريخ:؛/A ااواقم:)ه؛
الكتبلبعض قطر حاكم طبع عن أحبار الخوهوع: 

رتيم>نلولم.َتجرإمح'م

Vسماسضارممطالآمح'ر 

\>V؛A
!ض هق 

بنحّ
آرودل 



ضيسمساثميزمح^أ|لآُ وح 
ةقءهستمة

ي_جآقآؤتيهم
عقيل،بن العزيز عبد بن اض عبد الثيح: الفاصل، العال؛ الأفن♦؛، جناب إل 

تعال.اض حففله 

هذا،اليوم الشريف—، كتابكم إل وصل وقد وبركاته• النه ورحمة علكم اللام 
وملامتكم.صحتكم دوام عل الله لت، وحمل• الخاطر، فر 

ول؛أولها ْن منها ملازم وصل أكثرها الهلع، نحتا الش الكتنم، خصوص ومن 
تتم.

،القوي عبد ابن نظم ومحتصر ، المبمرة ومحتصر ، العدة تم؛ والدي 
إليهم•الطع أجرة إرسال مع ي،اطلون ا،لءلاع وأهل 

ْعتلخيصه يهلع الأن فهو ، والمح الغاية زوائل• همح خصوص ومن 

السياق.((،حنبل بن أحمال السنة إمام فقه ق العمل.، ث/ح العدة  ٠٠ت كتاب ت أي )١( 
نفقةعل واحد محلي ل طع االةدرمى، إبراهيم ين الرحمن عبد الدين بهاء تأليفات 
السلفية،بالمهلبعة وذلل؛، فخرو، درؤيش بن قاسم الشيخ وباهت،ام ثاق، آل عل الشيخ 
الخطس_ا.الل،ين محبا الشيخ له وفدم 

طعالوهاب. عيد بن محمد الإسلام لشيخ ه®، الرّول، صبر، هصر ٠٠كتاب؛ أي )٢( 
داريمطبعة وذلك، مملر، حاكأ؛ الثاق اش عبد الشيخ نفقة عل واحد محلل■ ل الكتاب 

اللأمءامما^اه.
حنبلين أخمع. الستة إمام فقه ل القوي عبد ابن نظم الفرائد؛نتمر راعقد وهوكتاب! )٣( 

طعهعمر. بن ناصر بن حل. ين العزيز عبد الشيخ عاليه! وزاد اختمر، ه^اا، الشيباق 
السلفيةيالهلبعة وذلك، نحلر، حاكم الناف افه مد الشيخ نمقة عل واحد محلي ل الكتاب 
الخطسسا.الدين محيا الشيخ له وقا"م بممر، 

الكرمي،يومقط ين مرعي للشيخ الغاية® ®زواثد عل ومعها الشطي، حسن للشيخ! وهي ( ٤ ) 
غايةشرح ل النهى أول معونة كتابه! ق الرحياف ممعلفى الشيخ وزوانل انحاهايت، وعل 

التتهى•



الغاية

مافهو نخة منه الشيخ إل وصلت فلو ، الأفهام ذوى مغني قل ومن 
الشيخالفضيلة صاحب من الكاق نسخة إرسال ينتنلر وهو طبعها، ق يتوقف 

كتاُبإليه أرسل إذا فهو هدا عدا ما واما الكريم، وعد0 حسب إبراهم ُن محمد 
هوالشخ يقصده والدي اكلبعة، إل يرمله أو صاحبه، إل يرجعه أن فإما تأمله، 

الهللأب.عموم منها ينتضر حتى المدهب محتصرامت، طع 
ومنوأبناءكم، وأبناء© ؤإحوانه محمل الشخ العلامة ملامجي و؛الح لزم، ما هدا 

•والء،ااالآم سلمون، لسما 

١٣٧٨؛صفر

ءاغبن العزيز عبد بن محمد 

بنمرعي الشخ -اليف: واكهيى«، الإتاع بض الخمع ل اض رغايت مماب: »ع أي: )١( 
ياحتصارالشطي جيل بن ومحمد الثاويس رهاّر الشيخازت قام حيث الكرمي، يوسف 

فقطبانن يتعلق ما عل مقتصرين الشهلي، حن للشخ والشرح الغاية زوائد شرح 
عاموذلك ثاق، آل عل الشخ نفقة عل محليات ثلاث ل الكتاب حلع اكرح, دون 

ماغ.ابن محمد الشيح له وقدم ه،  ١٣٧٨
يوسفالشخ ت تأليف الأحكامء، ل الكشرة الكتب عن الأفهام ذوى ؛أمشي وهوكتابت )٢( 

بتصحيح-، ٥١٣٨٨عام الإفتاء دار نفقة عل بالمملكة طبع القدمي، الهادى عيد ين 
•لهمسي بن عمر بن الله عبد المسخ وتعليق• 

قلر.حاكم ثان، آل افه عبد ن عل )٣( 
نأحمد الدين موقق ت اليم، بن أحمد الجل الإمام فقه ل ®الكال كتابت ت أي )٤( 

وذلكثال، آل افه عبد ن عل الشخ نفقة عل محليات أرح ل طع القدمي، قدامة 
ماع.ان محمر الشيح له وقدم ه،  ١٣٨٢عام بدمشق الإسلامي بالكتب 



ءئمت|محاهغسبتسالميزبجئخ |1و|ت 
a_9ll : الإفتاءعضو ١٣٧٨ (n):(03jll

الكتتمعمر،  قطرحاكم طع أحبارعن اكوهوع: 

٠
الماغ

.إ

—لاص 



بمحأقآؤمحٌ
عميل،بن العزيز عبد بن اممه عبد ا،لكرم، الأخ الأفخم، جناب، 

المحترم•
محنةق! ا،لورخ ا،لكرم وكتابكم وبركاته. اممه ورحمة علميكم السلام 

برضاه.اه وصالكم وصل،  ١٣٧٨
كتبالمهلمابع ق الذي أن قنفاكم لا الكتب،، عن فيك،— اش بارك — وتسأل 

قعاليه نلح زلنا وما ، الخْلثب الدين محب الشخ عنله منها والكبار كثيرة، 
،التنقيح و٦.' الرحمن، عبد للمبهاء العمدة، ثرح ت ١ ُ؛لع• تم وقد إنجازها، 

الشيخالعلامة الفضيلة لصا-ص، كمية منها ومحنرمل التجليد، نحت، الأن وهما 
و؛محلد.اُت،، أرع ، البيع ٣• الدين' محبا إل نثعث، وس إبراهيم، بن محمد 

الكاو.

قليطع الشام إل أرسلناه فقد ، ضويان ابن للثسخ الدليل ٌلرح ٥• أما• 
الوقف.كتاب، إل طعها وصل وقد الغاية، ٦؛ فيهاث تهلع التي، المهلبعة 

بمصر.لفية الالطبعة صاحب )١( 
حتلبن أخمد المنة إمام نقه ل المتع أحكام نحرير ل الشح ءرالتتقح كت1بت وهو )٢( 

محليل طح الرداوى، سليان بن عل الخمن أب الدين علاء تأليف ء.أا، الميياق 
الشيخله وقدم بمصر، الملقية بالهليعة فحرو درويس بن قاسم الشخ نفقة عل واحد 
الخطيب.الدين محب 

علطح الحمل، مفلح ابن الدين برهان تأليف' المع١٠، شمح ق واليع كتاب؛ أي^ )٣( 
له!وقدم محليا، عشر أحد ل الإسلامي بالكتب -  ٠١٣٩٤عام ثان آل عنخ الشيح نفقة 

الماؤسر.رهير الن^ 
حنبل،*،بن أحمد اليجل الإمام مدم، عل الدليل، ثمح ل المييل ارمنار كتاب! أي! )٤( 

قاسمالشيح نفقة عل الكتاب طع صويان، بن سالر بن محمد بن إبراهيم الشخ تأليف! 
لهوقدم الملام، دار موسة بمتشورات ه  ٨١٣١^عام وذلك فحرو، درويش بن 

الشاويش.زهير الشخ 



؟؛''!'؛٠٥٣ضافخستيسسمم أ؟ةلآ ت أ
أ1:،عءم.ءهء . - __ أسسه،اء9ءه 

أعنيالعمدة، شرح ٩ت وت ، الحازم عمدة ٨ت وت ، الأحد الذهب  1Uأمات 
أحر.مطاع ق نطبعها ف، الفرائد عقل• خنصر إ ١ * وت ، منمور الشيح عمدة 

٢٠). العزيزوعبد اوساقة، وظائفهم يشغالون الملكة ق فهم ، آينائتا عن سان 
ل.معاون محيي 

العزيزمحي والشخ وأبناءه، ؤإحواته محمل، الشيخ سلامي وبغ لزم' ٌا هذا 
واللام.الإخوانيسالمون، حمح لدينا ومن الرشيد، الناصر 

اتاغالعزيز محي بن محمد 

عبدبن يوسم، الدين محيى Jاليفجت أحمدء، الإمام من.هثإ ق الأحمد )رالنأهي، وهوكتادث<؛، ١١
بنقاسم الشيح مقة عل واحد محلي ؤ، ؤلح البغدادي. الحوزي بن عيب بن الرحمن 

ماع.ابن الشخ له ونال.م الند، بومباي ثا بمطبعة ه ١  ٣٧٨عام وذللت، فخرو، درؤيس 
القاسم،؛،أيى هصر عن الزوائد المائل ل الحازم ارءما-ة أوإ الهائي؛،، اركتاب، وهوت )٢( 

نمقةعل واحد محلن. ق الكتاب، محلبع القدسى، قالاامة ابن الدين موفق الإمام ت ؛أليف 
محمل.الشيح له وفدم ببثروت، العباد دار مطابع ل وذلك ثاق، آل، الذ عبد بن عل الشيخ 

بنعثإن الشخ تآليف،ت الارب،،ا، لنيل الطالب، عمدة لثممح الراغجؤ داية ٠١٠وهوكناب،ت )٣( 
النجدي.سعيل. بن أحمل، 

٥،،■،التعريف،يهقريبا.)٤( 
ولدأبنائه، أسن وهو العزيزت عبد أشقاء؛ أبناء ثلاثة ماغ ابن محماو الثبخ ختم، )٥( 

وأتماب،نجل■ بتاريخ جيدة عناية وله المدرين، العلم محللأب، من كان -، ٠١٣٣٧عام 
الحنبل،الفقه ق للبلبال الختصران، أحصر منها؛ العلم، فنون ل محفوءلارتإ وله أهلها، 

عن٠،  ١٣٤٠عام ولد الرحمن؛ وعند ٠ جقلفمحم  ٠١٠١٣٩ عام وتوق التوحيد، وكتاب، 
عامولل، وأحميت ٠،  ١٤٠٣عام قهلر ق نوؤ، وقد الكرمة، بمكة الشريعة كلية عل مشرفا 
ليعئامتؤمديرا المملكة حايج ق وصار التوحيد، لل٠ار مديرا السعودية ق عان ٠،  ١٣٤٣

علوامع اؤللاع وله الرياض، ومكن التقاعل.، عل أحيل حتى القاهرة، ق السعودية 
للشيختارثنية ومدكرايت، (، ١١٣نجاو)ا*/عالياء انهلر؛ والخهلوط. منها الهلبؤع الكتب، 

.٣٩١ص مانع، بن محمد 



TA :yjLill / إ\WUA  :الإفتاءعضو الوظيقه

مطرحاكم وجهود حهودْ عل مانع ابن الشيح ئكر ال<9ضج: 
الناقعةالكتب يعص طع اقتراح / الكتب بع طل 

دحأقآهٌ
ماع،بن العزيز عبد بن محمد الوقورت الشيخ شيخنا، الفضيلة، صاحبا 

توفيقه.دام 

وبركاته.الله ورحمة علتكم السلام 

وآلهمحمد نبينا عل ملمإ ممنيا هو، إلا إله لا الذي الله إليكم فأحمي وبعد؛ 
وصحبه.

العهدوتحديد الأحوال،، عن والسؤال( اللام، إبلاغكم للكتاب والموجب، 
التقية،النافعة الكتم، تللمثج من علينا أمليتم بإ الخاطر ولتعلق ولو؛المكاتبة، بكم 
مظامامحال إليها ؤإرشاداتكم بمعرفتكم افه، عبد بن عل الشيح تهتم؛هلبعها التي 

الحدينا،مهلمارجة وحسن النبيلة الأحلأؤ، تللثج سموه من أكرُت، وقد ومراجعها، 
الحميدة،الخمال، تللث، من وزاده أمثاله، من اممه فكثر القتمة، البحويث، بتللثخ والإلمام 

وبحثواينا، اتصلوا إنهم فقال؛ إبراهيم، بن محمد الشخ ،احة لذللئ، ذكريت، وقد 
البحويثإ.ه هاو جنس من معنا 

عليناأمليتم التي الكتكه تللئ، من طبعه تم و،ا ؤإشعارى الإفادة أرجوكم 
وكإوعدتم، ك،ا ورديت، إذا منها تنونا لا وأنا وعشرين، نحوسع وهي أمإءها، 
وثلاث،اليمام، محكمة رئيس العمود إبراهيم الشيح يد عل بثلاث نسخة لنا أرسلتم 

١؟^الكتب، طح إل نفلركم ألمت، الناسبة وبهذه الحواب، أهم من نسخ 
غطوطا،يزال، لا لأنه الهائي، عبد ابن للفقيه الأفهام، ذوي مغني، ١(• 

حتىمادته، وغزارة فائاوته كثرة مع الناس أيدي ق الوجود وهوقليل بعد، يهلع ولم 



nUUirادامغساومحساسندس ٢! أب 
mrnM  — أسسء«ءا ٠٠ذل - ،م 'ذء، هءاعحءوءذء 

تقوله منها أبياتا، طرته عل كتب بعضهم إن 
٠محلية ألقط عشرين عن يغنيك 

الخطة،المخة لكم بذل قد الض ساحة دام ما للموفق، الكال كتاب ٢(: 
صحيحة.لأما 

قتقع وهي قاسم، بن محمد ين الرحمن عبد للشخ الراد، ثرح حاشية ٣,(.' 
وأكثرأغرر فصارت يلزم، لا وما بل يلزم، ما كل فتها امتول كبار، محليات ستة 

واستيعابزيادات من فيها ما مع العنقري، الشخ حاشية من وأنني وأجع فانية، 
المتقدمون•عليه ينهمر لر مما الأخير الوقت، ق وير ما وذكر ائل، للم

الشخرتبها الش النجدية، والمسائل الرسائل محموعة طع• إعادة ٤(• 
يتمولر النامر، أيدي من نفدت سخها أكثر فإذ محليات، أربعة ق وتقعر فاسم، ا؛نأ 
الردودوهما؛ حزآن، منه محلح فقد الرابمر الجلد أما محليات، ثلاثة سوى طبعها من 

الخاممرالخزء وق للنصائح. المتضمنر وهوالأخير الثالث، الحزء وبمي، والاستنباط، 
هداق أوحواب فتوى له منر كل منر وغيرهم نجد وعلطء الدعوة هل.ه أئمة تراحم 

النامحمر،• Upيعرفه ولر عنيزة، ؤ، يوحل• لر لأنه وشيقا، ؤلريفا سيكون وهنءا المجمؤع، 
•يكون ما وأنسر أول وهو عندهم، وي له وسيكون 

كلووصعر الفقه، أبواب ءإ_، فاسم ابن رثبها التمح، الإسلام• شيخ فتاوى • (٥ 

ذكرل  ٦٩صن حيل، بن، أحمد لأصحاب الأكل المن ذ: الخزي المال فال 
وهوالأحكام، ل الكثيرة الكتي، عنر الأفهام مغني الهادى• عبد بن، يوسنج مؤلفات 

خلرأين، وند الأربعة، الداهب، ق الل-يز، امر ممهمات عنر احتوى جليل كتاب 
وهماتهدين الكتاب هذا ظهر عل الرجة صاحب مؤلمه 
متعددةعلمه لن مه أوراقحمره ل سما قد اب كتهذا 

لدةمجألما عشرين عن يغنيك فبجممه بلهلمه العلوم حمع 



حقةت:ته!دالثيةسمسامحض 
نتعوقد محليا، عثر ثإنية ق وتقع والمراجع؛ن، للطلاب قزثبا حتى محلها، ق مسألة 
البلدان.ق الإسلام لشخ يوجد ما حح 

يكمللر لكنه ير، تاريخ قاسم، ابن تايخ ٦(• 

للثطي.والشرح الغاية زوائد ّلرح ٧،• 
ووصولقاسم، لابن الأحكام أصول شرح من الأول الخزء وصل وقد 

وهوكتابالأمير، نفقة عل ليطثعه التعليم ل محمود ابن الله عيد الشخ من نحة 
اكيم.شؤون من وشيتا البناُت، تعليم فيه ذكر يه، بأس لا 

٣٧٨)/! ٦٨(

ظق،,موته، تبل بحرقه تام أته قاسم ابن الرحمن عيد الشيخ مراسلات ل تقدم 



٦٣٩

ههاشخ ^خسدنيسداسفآو 

U\T'\V-Jt\'(\/T)

فأحدالعلم، ءلاو_، ق ش/ع ب، ونشأ ى ١  ٢٧٣عام الرياض مدينة ل ولد ترجم؛ 
بنؤإبرامم محمود، بن ومحمد اف، همد أخوه أشهرهم؛ من الرياض، علطء عل 
إجازة،منه وله حونير، بكر وأبو الشيخ، آل وحن عتيق، بن وحمد الملكا، همد 

لقاصيا العزيز تمل المللث، تمنه وقته■ عالكاء تمار من عد حتى واجتهد جد وهكذا 
الحجازوبلاد ير عإل بعثه ك،ا شقراء، ق عمله ومقر الوشم، ق ثم القويعية، 

صنهالتامة الكفاية منه علم فنإ كثيرا، حلقا به اممه فها-ى الله، إل وداتما مرشدا 
منهاستفاد حش والتدريس للأفتاء وتصدى الأعإل هذه ماشر للرياض، قاصيا 
ولهوالإنفاق، المشقة من ذللث، كلفه مهإ الكب بجمع شغوفا كان كثير• حلق 

أنولما التوحيد. ق وحاصة امحللامه، وسعة باعه ٍلول عل تدل وأجوبة رسائل 
الملكجعل الأول، للمرة الد>ءوة أئمة رسائل ؤلع عل حولية الالحكومة عزمت 

ابالأنق مرجعا كان قتام• حثر العمل ببمذا فقام إليه، ذلك أمر العزيز تمد 
وعندالماس عند مرموقة مكانة صاحب وكان أتماما، ووفيات، نجد وحوادمث، 

لنالخالق، وحن والكرم، بالحود ، واتصفومحله، محرمه فكان العزيز، تمد الململثج 
الالذكر كثير الحق، بكلمة صداعا وكان حالية، وماثر حمية أعال وله الحاني،، 

الهليبةحالمه عل يزل ولر المسجد، ولازم للعبادة، حياته آخر ق نحري منه، لسانه يفر 
ثلاثةوحلف، والأدباء، الشعراء ورثاه به، ألمّ مرض يعد - ٥١٣٦٧عام توق حتى 
عاممفتي الشخ، آل الله تمد بن العزيز عند الشتح ساحة أشهرهم أحفاد وله أبناء، 

^؛محاقنبمل١،.السعودية. العربية الملكة 

والحروالميدأ (، ٢٢٦٧)وروضة (، ٦١٣٤)نجد عناء ل: ترجه انثلر :١( 



م|قءهْؤ،اثخصدبجساسآلاي 
؛،ق'اق،هصشثء 

الخرجقاصي : arutigllاا/'ا/ها"'أاااتاودخ:
الفطربعيد التهط فيه كتاب عل جواب ال09ه9ع: 

محبي'مُكَرجاتبممحً'\حتئ 

wsmى

رث

b
؛اا' 

وح.



٦٤١القيخ  Jiاسيف عبد صدبن الثيخ ض غ-و :؛ ث' 

أق١ويىآجميي
بناف عبد ت الفاصل الكرم الابن، جناب إل اللهليف عبد بن محمد من 

مولاه،محب لما ووققه وخماه، وحرسه وتولاه، تعال الله سلمه العقيل، العزيز عبد 
آمئن•

وبركاته.الله ورحة عليكم سلام 
التهنئةالمتضمن والخط حالك،، عن الموال مع السلام إ؛لأغ الخط وموجب، 

ؤإياكموحعالنا ومرور، عز ق وعليكم علينا الله أعاده وصل، الفعلر عيلء لول حق 
النار.من المعتمين الفائزين من فيه 

كافةوالحمولة العيال لدينا ومن عزيز، لديلثإ ومن العيال اللام وبغ هذا 
والتلأم.ّالم، وأنت، والإحوان، 





مسمتاصسدمسمالهلأني 

قترمع حث الغربية، الملكة جنوب الغرخ بقرية - ١٥١٣١ عام ولد ؛ ترجمته 
القرؤيثن،جامع من شهادة عل حمل ثم صغر0، ق القرآن حفظ وفقه، علم أمرة 
التقطي،اض حييب بن ميدي محمد ؛ منهم الأمصار، عبياء من كثر عن العلم أحد 

ومحمدإبراهيم، بن ومحمد الأنصاري، حين بن ومحمد المياركفوري، الرحمن وعبد 
الللث،وعينه السعودية، إل سافر والأزهر• القرؤقن، وبعض الشقيهلي، أمين 
والعهدالحرام الجد إل نقل نم النبوي، المجد ق مراقبا العزيز عبد 

كليةق العريا الأدب أساتذة رئيس وصار الهند، إل سافر ثم بمكة. العودي العلمي 
ذللئ،وبعد الأهلية، النجاة بمدرسة معنإ الزبير إل عاد لكنهو. مدينة ق العلياء ندوة 
ثمالألمانية، اللغة دبلوم عل وحصل بون، بجامعة مدرسا والتحق سويسرا، إل سافر 
م١ ٩ ٤ • سنة وق العربية، الإذاعة عل ومترفا ومحاضرا طالبا برلين جامعة إل انتقل 

وقامالعراق سافرإل  ٣١٩٤٧سنة وق الحري، الأدب، ق الدكتوراه رسالة عل حمل 
أثناءوشؤع ، ٣١٩٥٩سنة المغرب، إل غادر ثم ببغداد، عالية الملكة كلية ق بالتدريس 

عينم ١ ٩ ٥ ٩ ستة وق الصالح. اللفؤ منهج واسيع اش توحيد إل الدعرة ق ذللث، 
دعوةتلقى م ١ ٩  ٦٨سنة وق بماس، بقرعيا ثم يالرباط الخامس محمد بجامعة مد.رسا 

فقبل،الغرب،، محن منتدبا أستاذا للعمل الإسلامية الخامعة رئيس باز ابن الشيح من 
منممرا ألم، للدعوة. لكنيغ الغرب إل عاد حسن، ، ٣١ ٩٧٤ستة إل -يا وبْي، 

ظقءر١'.مهيبة. جنازته وكانت، ه، ١ ٤ ٠ ٧ ١; ٠ Y/ ٥ يتارخ: توق النافعة. الكتب، 

وعلياء(، ١٣)ا/العباد حير هدي ق الرشاد مجيل كتابه! مقدمة ق ترحمته انفلر ؛١( 
(.١  ٩٣/ ١ ) لل«جازوب عرفتهم، ومفكرون 



وت|"تتجقققققتتت|'ءق|'
الداسةالهيئة رئسى : _huca ١٤٠ا؟/yjtill ; •/Uالرقم:)١( 

أهالهنمع حالهن وبيان مغربيات منحالفتيات يهللب خيئ لابن كتابته حول ال0وضع• 

Dr. M. T. AL HILALYِ اللين قي اليكتورمصه 
EL HOUSSEINIهمَبماس السبنوأ 

B. P. 119 - MEKNSS - V. N.لادظ — شلي 
MOROCCOالمهسسدط 

'•؟١٩ •'ُمحءض  ٢١ص ً ي ً الهم 
TeL£GRAPHE : HAN1F" جق - ربة 

اثريممارحمان اخ يم 

لبخ"ر ز م/؛مِظ ح ممتصاْج'لنضبةامح 
زِغ' ر 'ررَمإ _ Ufمء ُةث/َو م 'ررزلأ ■<رثآنيز}م' جُ" كص *• ت'مَص 
دمحءصي،َُُمىمحنمح-رءا وال؛؛؟. ن رمحرءمحرمنىر/5رارضُ •دمًّف 

١لفعءه/محلةممئاز ّمأ الاذن{خا-برِيببوببر. 
ثماثّمرصم ر rjj  iينإ'.ريِ إقءكتض ِ،زرجمح I زّاق تيمغم آزءِوِعم محنغئ اتق 

•أرن9ل رة جزإ ز د / يمزر ُ طغنِم ممثم>وو£ 
ءِ:ماتَمحيىيا— ت/نكم'مَمغلإ ٍتممحءُ أرتوست_،ءني رتتت-خحا1 

ض/،ممحةهارإ لءرئلمُجشطمح 
امحءّاناملهب جنا تزإلست فممتبمضا'ثّ ما' هار رالئ نائولط 'ر؛تّات 

ز^تامئاةمنامالياط
رهضصإاز"ءِ،كىكاتبرطتخن'ن/ِ ءءب بُّبنحَلإء 

/كنإ.-،أئئغمِمر/ب ولأن \ا]ل /؛وم/ءط"ت ب ِعف اثلمحِ' ُنمإش 
ذاوِترلإز،درمازِ؛'واَم رءمح؛ ررنيإِ. ررمم ءأL ّ ءنمّم ئ يت/ل ن،أ ر! 

iآئنأ محَُث ئ جر ٌتا ٢ ج ب-عنة؛؛؟ ِمم ٌُّثّ'ُب قمربمغبُرت ُرُ 
امحضرلأضالِيمِِإُء؛محٌما ئق /ربمش/إ »ُدبل َئالءر<«/ 

ٌِملأر/يممبم.غعمرت(ررم >،/رجءم -ًممائت ن 'له'رسمررمْس 

ثبشزصص' د'ضم>ل بُ 



اهسءذهمء1.اءمء1 ت ت ■ M،4ث'؛ض-تمءه;ء1 

ااوظدثyjtill:;0الوقم: 

توامحعهعل وشكر0 الشيخ عل ثناء / انلخرب ل اكدريس عن توقيفه حول ناع• ال0وغ9ع• 

Dr. M. T. ALHUALY الدكتورسدءياضاص
EL HOUSSEINI المسي

B. P. tis - MEKN؛S - V. N.  الدظ— ءكاس
ادنريئايحا 

م T؛L :  ،اء-20ء: مام
•ذقإ يرب 

MOROCCO

HANIF  ؛T_6RAPHE

١٢٠٥٠^ارخسان اه سم 

ظر'غاا؛ِم■/اشزأننلإر.؛،»,/,■ ز,ث'انب،ل/ل م؛ ,أس 

سر؛/بءررئِهم 
•ررحَءئ،امحمماس ة مع تمإ ,َُشش /'يبهمهأ' ِمءتت/'نمحزإ؛ثزار' يتم 

*مز إزو أ طب ' سمث ٌغحّتي رَمي لفخ ا لقيم نلم ض ئ المحإ ض ءما/لمر'' 
مُسِممتمًت م بمرمي-/،ج ِظنارفغ■ /y دمس 

اْساأ،'ب لفج.نيِروغيجبب. لمحب'متِظ؛-٢ رقأ ردثب رم , نمحي 
تإررإ}ٌربم/نم مم ي '-طُ • ب ُن''' خ، ممَر ط ض اترم.ُأى ,١ 

لِوميم,r؟vار/؛ااح•ُافِ.ٍُي, 



تجممح'ملأمح_َعتة
دجاثآؤمحٌ

ه١ ٤ ٠ ٠ رجب ٢ ١ بمكتاس• حرر 

العزيرعبد بن الله عبد الشخ؛ الأستاذ الكريم، الأخ الفضيلة، صاحب، حضرة 
حده.■ Xfutjسعده دام عقيل، بن 

الرحن،عبد الثيح الأستاذ النجيب، الابن وعل وبركاته، اُإه ورحمة علتكم سلام 
الفضيلةصاحب، حموصا والمناخ، والإخوان الأنا من لديكم عزيز كل وعل 

الشيحالأستاذ الفضيلة وصاحب، باز، بن اش عبد بن العزيز عبد الشيح الأستاذ 
علبناء إليه كتبتا بأق محروه أن تحياق تإليغه بعد أرجو خنئن، بن صالح بن رامي 

فيهت، التمكتابا له كتبتؤ الأول، الزيارة ؤ، بمنزله للغداء يدعوق تكرم لما اقراحه 
علفضيلته اطلع ولو الغريياُت،، للفتيات، أحرى منح خمس يزيد أن فضيلته من 

لها، Jliالفتيات من فكشر أكثر، أو منحة عنرين لمنحهن المكية المحزنة حالهن 
—والكفين الوجه ماعدا تغطية —يعنيان الموت فبل الكفن هدا تركي أن إما والداها! 
بب،بوالداها صرتبا فتاة وكم بيتنا، من نهلردك أو خرافة هي التي الصلاة وتركي 
الوأنا محتسبات، صابرات وهى أليم، ءدا'آإ ل المزمنان فالفتيات وتدينها، تسرها 

مكتبه.ق له سلمته الذي الكتاب، حواب، أنتنلر الأن إل وأنا المؤمنات، إلا إليه أبعثه 
ليسالوجه أن عل الاستدلال j الأئمة وأقوال والمة الكتاب، أدلة وأنا 

اممه.ماء إن آخر، ظرف، ق فتأتيكم الأحانبه، بحضرة مره محب، فلا بعورة، 
إليهم،أرسلت، من إل كلها إل رسالتكم مع كانت، التي الرسائل بلغت، ونل> 

لأحيكم.ظنكم حسن عن ناشئ أحدر به أنتم الذي الثناء من ذكرتم وما 
حاعةمعه كان رمزي أحد الدكتور الغربيت الأوقاف ونير معال أن وأبثركم 

الهلالالدين تمي محمد الدكتور منعتم ®لماذا أحدهم! له فقال لأخيكم، المحبين من 
الوعظ؟*،دروس ومن الخمعة صلاة ومن بمكناس، مسجده ل إماما الصلاة من 



ج!ةنتؤ
 ;،(aLأحدكلمت الخبمر، هدا الإحراز أحد بلخي ولما أمتعه*. ولن أمنعه، *لر ؛

الملكيالقصر ق الشكايايت، مكتب رئيس لحسس؛ ا ابن هاشم مولاي وهوت الإخوان 
_!)،؛أله، فحرابه، من إئ نقل عنا الذكور الونير يسأل( أن منه والتمسستا يالنياط، 

المالةإؤ، البيضاء الدار ق الإخوان قام إثرذلالئا وعل أمتعه®. ولن أمنعه، لر 'انعم، 
فقال،العامل، تاتسج ْع وتكلموا السعودية، العربية المالكة ق الإمارة وهي؛منزلة 

الماجد،ق الوعفل من الهلال الدين تمي محمل. الدكتور قط نمغ لر ®نعحن لحم; 
البيضاءالدار ق الأوقاف، وزير يمثل الذي ، الأوقافنانلر إل تذهبوا أن أنتم فعليكم 

j(رخصة أكتب، لا *أنا لهم; فقال، الأوقاف، نانلر إل فذهبوا إذنا*، منه وتأخذوا 
الهلال،الدين تمي محمد الوكتور أما أمرهم، ق والشكوك للمجهولن إلا الوعفل 

دروسإل رجحت، ذللت، إثر وعن، رخصة*. له أكتسؤ أن اض من أستحي فانا 
الدن،س وغثرها مكناس ق ذلك، مثل ومأفعل البيضاء، الدار اجد مق الوعند 

إلرجعت، ثم مدة فيها و؛قيت، البيضاء، الا.ار ق منزل إل رجعت، وقد اطه. شاء إن 
سمي.مكنا 

خنين،بنر صالح بني راشد الشيح فضيلة تبلخ عن الحناء أحسن اف وجزاكم 
كلهوهذا بار، بن العزيز عبد اليح الأمتناذ لفضيلة ذلكم مثل دكرتم أنكم تتإ وءلم٠٠

لفضيلةأيضا ذللث، وذكرتم ونعمة، فضلا اض زادكم فلتكم، وحن، ضلكم فس 
خدمةوأي قولكم: وأما وأجله، أحثه وأنا حيد، بن، محمد بني الله عبد الشيح الأستاذ 

محدومتيا•مشرمح( لازلتم منكم، وكرم تواصع فهدا بما، شرفونا لكم تلزم 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 
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ااوظوقا0: التاونخ: قم:الو 

أحرىوكي الرثادا؛ ارسل كتابه! من الئاق الخزء طع حول ناح• اا٠وضع• 
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.م بمبم'رءبْبّ س،بنورة ر ذ ءف 
إ.ة ..ئ. ررم اتي'~إازن ط>ٍ ّ >آ دن ؤ ُت 

ادَز؛أبلأّمحابيمص'محمبلئاداُ ءمطمحدبس مح(رِءءبمن 
Is  ,. ءّمدر;أ/بمةي: م،ضء م ف أل تر

^يبامحص>س

سبمأبص-دمري
َُ'؛ٌ؛ن*أِسة يتممح،'ئ م هلرتمإ با.ُمر/إ>؛ م؛ ١ دهمِ,دء،أءٍْررىئن م بم 

سمٌط ■لأم، ت ربإرُ . ممها ارهباi منيما رن تئ ;٠ يميآ دمِهءليذمم ,راق صمُل'َُ'.َ؛ 
^صه>منم'ص

س/لم'ىلإرءمح(ُفي'اءاض الريرة يإر ذتاوترر;.زميمم ;يىمماقر;>إ؛ 
بيصُع}س,ٌواصأمُرمح< مُتحم/جاثامز/ِرشب رأ 

:تا ض ?'سق ارءمُا/نماث ن ُ.يم' وءَإ. 'ُ/ّا مبئ 
لأبمردمجلرد-يم/مَمخثس'فزهم>رت 

درمتم،ءربمءمذبم >، رتِرءنم، ِسء,ِ،؛/زار اوس َمض؟اممرالذاُني>،يء 
مآةغءموا ر رفلحفثي ط/رهمم'منملصا.ر هميك تميع تتم َصء ءم- ز/'ُجم ء ت،رثج 

ْأ'،*اباليؤنيا ى؛رئو؛؛< ّمِمح ُمرغ َيارتماُ 'تي تِنىٍاد/محني ُاانسبء 
رََ-مثُعصجمدبمآ م،ُأنحمم زرأدرثلى ئ،نعر>أحصهرامر'َى' رصرم ى ضأ-نطِاؤم انننم 

 Iذ'ئبب،؛-■، ئا ر ر رة, سّر رمر-ءيمم يّق مثء ِءس ز - ء ث f  V آصي,/؛.، ثاؤ /هء
^^إر؛؛زءيثي
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السامتنالرمالتن الهلال الدين تقي محمد المسح فيه ارسل الذي الفلرف صورة 

٩٣
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يدء برئا 
ANIFTSLEGRAPHI

/رِتازيمء/صق لآأتكيٌ 
فيلمزثوآاأ^أ 

ض*y ثنفئ؛- ئي؛أ؟ِميم لر/ ا نمنة رض 
دٍمتممررَتتا ُث أمحتِي م ٢ ثا 

ِءهمءرت0/رأرصض ر



الهلالي١^٠^، سهدتقي اتقيح ض

ٌمَ 

جميلمي في ئ—ح 
٠١٤٠سة رجب ٢ ١ يمكتاس. حرر   ٠•

العزيزعيد بن الله عجي النخ• الأستاذ الكريم، الأخ الفضيلة، صاحب حضرة 
بعدتأما وبركاته، الله ورحمة علكم سلام ّعلءه، دام عميل، بن 

لكمأبن، أن عل جرأف محثكم إل كتابكم به حتمتم الذي الكريم الممرا فإل 
منه.أشتكي ما لإزالة طريقا نحدون لعلكم شكوى 

العزيزعبد الشيح الأستاذ الفضيلة صاحب أن أخرنكم أظن الكريم، الأخ أت،ا 
فوزارةالحولية، الخارجية وزارة بواسهلة رسميا كتابا إئ كتب باز بن الله عبد بن 

محمدالمللث، جامعة ق أستاذا كنت لأق ا،لغربي؛ العال التعليم فوزارة المغربية، الخارجية 
وبيتها،بيتي كان الذي التعاهد فح الغربي العال التعليم وزارة ، _ljLظإ؛قه، الخامس 
فيهاراني وكان ثن، مت، فيها وبقيت النبؤية، بالدينة الإسلامية الخامحة إل وانتهالت، 

قاحد وكشت، كلهم، سهاداتهم من أعل سهادق لأن للاماندة، ية بالنراتس، أعل 
السيارة،وقود ثمن ريال وثلاثإئة مشاهرة ؤيال  ٣٠٠٠ؤيال آلاف تلاثة الزمان ذللث، 
الشيخالأستاذ ذاك إذ الإسلامية الخامحة رئيس فضيلة إل المغرب أهل من حماعة فجاء 

تقيمحمد عندنا يقضيها الي الشهرين إن له! ونالوا باز، بن الله عبد بن العزيز عبئ 
وأنتمافه، إل الدعرة نشر عل للمحافهلة تكفي لا ستتن أوكل سنة كل الهلال الدين 

الدعوةتيثر ق عنه يتوب من نجد لا ونحن الخامعة، دروس ق عنه يتوب من نحدون 

ثمالرجؤع، فقبلت فاّتشارق، افلغرب، إل برجوعي يمح أن منه وطلبوا الله، إل 
إلانتقال عل فوافق عليه، الله رحمة العزيز همد بن فيصل الللث، عل ذللث، عرض 

رائج،سقى هل الشهرىث الراسِ، عن أسأل لر إذ فادحا حهلئا ارتكست، ولكني الترب، 
لأذينقص؛ أنه بال ق نحْلر ولر ؤيتقص؟، يتبدل أم الإسلامية، الخامعة ق أستاذ 

الخامعةق أستاذ وأنا يلزمني مما بكم أكثر الدعوة سفينة تيثر ق تلزمإي التي النفقايت، 



أسةضامةسمحاسماءلأش ; ةقجأ 
نمقهنقمي الراتب أن وحدت اينرب إل رجعت ^ النوى، المسجد ق وواعفل 

المائة،ق وعشرون خمسة قدرها الروام، ق نيادة ونمت، ثم ،، ١١٧وخمإئة ألفا فصار 
الأنآحده ما وغاية الماتة، ق خون قدرها أحرى نيادة وقعت، بمده ذلك، وبعد 

٤٠درهم)، آلافأربعة مشاهرة  ٠ الضيوف،نمقة وفيها والعيال، الأهل نفقة فيها (، ٠
التوحيدوتعلم للسؤال نحيتون الدين اء والتالرحال عل الله إل الدعوة نفقة وفيها 

يسألون،أويؤمن، يوما يمكثون رحلا، عشر بضعة من ، مؤلفوفد يأق وقد والسنة، 
ببماوبماربوا الؤمنن، قومهم إل معهم ليأحدوها الأشرطة ق الأجوبة ؤيجلمون 

أنعلميكم أحقي ولا ؤإصلاح، وقود من السيارة نفقة وفيها واليتيعين، المثركن 
أبيعهاالخمس وهو نحسى منها فاحدت المحسنون وطبعها ألفتها اش التالف، 

السيخالفصيلة وصاحب، ذللث،، يكفه لمآ دللث، وح النفصن، مد عل تما وأمتعن 
الأمر،أول من الزيادة طالب، ق ولا المساعدة ق يقصر لر حرا" الله —جزاء العزيز عبد 

الدعوةعن التخل ولوأردت حميعا، الحلمإء عليها يتعاون أن ينبغي القضية هده ولكن 
الشيحالخليل الرئيس الفضيلة صاحبؤ عل عرض وقد الخامعة، ق عاليا راتبا لحصلثؤ 

والمدعوينالدعوة برك تسمح لا نمي إن لهأ فقالت، آحر، مكان إل النقل العزيز عبد 
أنإل الصر ق أستمر أن وأنيد ذللث،، أفعل أن تعال اممه من أحافؤ إل كاليتامى، 

نفي،ل ما لكم ما؛ثثت، والإحلاص والكرم الشهامة فيكم أعرفه أق ولولا أعجز، 
؛الشاعر قال فقد أحن، والكت،ان الصر أن و،ع 

أويتوجعأوياليلث، نلثط يحيمروءة ذي إل شكوى ولابدمن 

ثمنمن دفعت، وقد ، الرشادا؛ )اسيل من: الثاق الحزء طع يتم قريب وعن 

,٥  ٥٣ص ديوانه، انظر برد، بن يمار وص )١، 
للكملا وطع أجزاء، ستة عل محتوى العباد®، خير هدى ق الرشاد ءصييل وهوكتابات )٢( 

نفقةعل طع وقد مرضا، الهلال الشيح وقها ولكن ه،  ١٤٠٧عام ء^لدامت، ثلاثة 
هناكحلباعته عل وأشرف، الكبير، ّعود العزيزآل عيد بن صعود بتت الخوهرة الأمير0ت 



1|هآثثظمحايسماساملأم هت_تئةت 
أدهمعأن عل بجب مام وبعد الطبع، ل البدء قبل يرمم ألف عثر أحد طبعه 
سلمن نسخه ألف محراء منه والتماأمس.سا العرز عبد الح فضيله إل كتبت وقد 

،أحطاتهم عل اكليغ أصحاب بيان ق النثر السراج من• نخة وألف الرشاد، 
ومي، الأجزاء بقية طع من لأممكن ذلك ق أيضا أنتم جهدكم تبدلوا أن فأرجو 

الوحياتساع أي الأتساع؛ توحيد ق واثنان العبادة، وتوحيد الربوبية توحيد ق اثنان منة؛ 
الأسإءتوحيد من وجزءان ، أيضا العبادة توحيد وهومن له، الخالق التقاليد وترك 

عندكم.الذي الخرء نمط عل والصفات 

البقاء،بطول لكم بالدعاء الشتاء ليل من أ>لا صار الذي الكتاب هذا وأختم 
وبركاته.افه ورحة عليكم والسلام الثر، وأعال تعال افه طاعة ق والارتقاء والعز 

الهلالالدين محمدتقي بالخثر: لكم والداعي يدكم حافظ من 

لهوفدم اللام، عبد بن إبراعيم بن محمد الأستاذ بالغرب المعودى التعليمي اللحق 
كتبوثد الهلال، الشيح كلام ل بمريه؛انفلرْ وما بالكتاب التعريف، أما ءلي؛ة، بمقدمه 

سنةرمضان من عشر الخامس بت، اليوم يلهر يعد منه الفريخ *وكان الكتاب؛ خر آل 
١٣٩٥.^

أسلممحمد الشخ؛ لكتاب تلخيص مقدمته ق ذكر وموك،ا ه، ١٣٩٩عام الك؛ناب ٍلح )١( 
مغمقدمة. له وأصاف ومشاعنها،، وافكارها، ءمائاJما، التبليغ؛ اجاعق الباكستاق؛ 

وكبمنه، لشيخنانسخة وقدأهدى مكناس. بمدينة ،ر ١٣٩٨ا/* T/ ق؛ تأليفه من 
اطه،ل أحيه إل ١^١،،-، من هدية الرحيم. الرحمن افه *ابسم التالية؛ العبارة ءلرت4 عل 

التحيات،،اءلي>-ا <ع العقيل، اض عبد الشخ النبيل الحقق الأستاذ الفضيلة صاحست، 
اه،.٤ ٠ ٠ منة الثانية حائي  ١٧الدعوات. وأحن 

ذكره.التقدم ارسادء ءسبيل كتاب؛ أجزاء بقية أي )٢( 
الحقيقةق التوحيد رأنولع ؛ ١ رنم الحامية ل الرصادا، اسل كتابه؛ مقا.م،ن ق جهاق؛ا، قال( )٣( 

القاليينحلاف لكثرة مإ جعلته ولكني الثان، ق داخل وهوالأتبلع الثالث، لأن ثلاثة؛ 
الرسولبه جاء ئا 





^دمك،سلاسيدسواث1شمنالق1يخأسيدمحاس« 
عنيزةقاصي الوتارث0ت  ١٣٧١/A/YYالتاريخ:  س.-)\ا

/الأخلاق كرم عل خاصة والشيخ عامة عنيرة هل 
العارفمدير لدى للمكتة مهرمتهم تنو-ره ،ل 

شمأل0وهوجت 
ءالشخ مكر 

ت—ذ ِ - ب ِ -محي ء؟بممِثم،اثم اؤدُة ملة 

حاضلج'سبمياررس/صفي امحسل، "٠^٥^^ 
ام'َمرا4،لغاهjيع ُمنهأ الرز ■ُنزج 

يقالرماِ'})ُمحنإ١،؛،^( نفر وبر ^يآرص؛؛_^،Iت 
وئمحا ابني ^^اررمحة امِتاءالوهدءال 

ءِانيم■ محناُ ضوِأِ م مارق ^^jo' ُ زط امحب ض لحا إمض؛1 را 
يمح( ِر؛را  رَدَصزءانيرمالعهَب امحارنة ،ميم يىِاِاءرغ ُاذطماسبي 

ولجس١ ذمحا _/صن؛' أدب ن ,لضأ ا 'يرآحَ ْ لج؛ دي~هجلض  بمامج رلثياررغَمح؛ل،' • نمأزرنيءابتتمم ا.ل ااا'~لعيزا 
فرنيَناامحرثر ;الحإ لهر(امحة ■لؤءَييأ  tilِمّايارن لت ار-ط 

مهَأج طتب دسَكاُت/-اسمِدضنمّ بمة أثبنيج مى '،؟٨٢ ؛_  رسِ ي- ها-ث،نمسَبيا ادامم حبيع ُِير؛ارأ 
لظي؛امرهِسم-رممءٌ رمحّرريُبنراممحرا*٢ ا جغثلء آمحنأ يلهم

ربَِمنيكذامالسام رثنضلرا 
ِبم^ثم َءإمح!لِ 

ئ—؟. ع. 

مه؛ءصبمح
د





آ ٦٥٧ؤُؤ ،سس4ياوساكاني 4أن،الاقااخ:ااهواس، ؛ت؛ ِ ؤ
كببمرا،لكن حتى أدبكم وحمل أحلاهكم بمكارم فيه نفختم صغثر، لجهود منكم 
التوبة.وحن الأجر عظيم اش ومن الاحترام، وموفور الشكر جزيل منا فلكم 

وبرلكته.اش ورحة عليكم واللام الاحترام، فائق بقبول وتفضلوا 
باسولأ،-سضلهماسممحمدلكمل 

السار؛لمن مقسم وهو بالوصوعات، خاص حدول ت الرابعة المنحة من ابتداء ثم 
الأجزاء،عمومية، خصوصية، ومؤلفه، الكتاب، اسم ت يل كإ خانارت،، خمس لل المتن 

الخالود.
تمةابن يل؛ يا كان الفهرس 3، ورمحها منها عنوان كل وعدد الكتاب، وموضوعاُتؤ 

تارخ(، ٢٦الفقه)أصول (، ٩٥أدب)(، ٤٢القيم)ابن عرانا(، الإسلام،)٤٣ »شخ 
مع، ١٧فراتض)١(،  ٤٥)^bJ^، (، ١٢٨وحيد)تقم)٧٧(، (، ٢٩تراجم)(، ٥٨)

محاميع(، ٢٥لغة)فقه)٣٨(، نسخة(، وستون خمس منه يوجد العناؤين احد أن ملاحظة 
عنوانا. ٤٩٨ بئرت العناؤين عاود ومحمؤع (. ٦٤نحووصرف)(، ١٤مصطلح)(، )٢٨

،لهءلترحة.لمأقق)١( 
ترخمة.عل له لمأةفج )٢( 
العربية،بممر الشن بقرية ولد >اس خليل محمد الشيخ )٣( 

العاليةالعالة الشهادة عل وحاز الدين، أصول كلة من ونحرج بالأزعر اكحمح، 
نمالأزعر، جامعة ل الدين أصول بكلية أّتاذا عمل والنُلق• التوحيد ؤ، )الدكتوراه( 

الإسلاميةسعود ابن محمطو الإمام جامعة ل ودرص السعودية، العربية الملكة إل أعم 
لالعليا الدراّات< فم ل العقيدة لثعية رئبا وأصبح أخرى، مرة أعم نم بالرياض، 

ومغلمصر، إل عاد الكرمة. بمكة حاليا— القرى أم —جامحة سابقا الشريعة لكية 
بالقاعرة.لها العام الرئيس ثم المحمدية، السنة أنصار لخإعة العام الرئيس نائبا منصبا 

،والتأليفالتعليم ق حياته أش والبيان، الحنة نوى الحق، ق شديدا المعتقد، سلفي لكن 
البيعوأهل الممرنة س ممرا أوذي وقل والخاعة، نة الأعل وعقيدة نة الونثر 

علميهمته ثاو من عنه عرف لما وذللثج عدياوة، قتل لحاولأت، وتعرض والضلال، 
الواسطة،العقيد٥ شرح منها* وتحقيقات؛ مؤلفات عدة مؤلفات له لضلالهم. ؤإنكاره 
لترخمته انظر ه. ١٣٩٥عام تول السلفي. تنمية ابن القيم، ابن نونية وشرح 
*١  ٩٢صل جهودها، منهجها، أهدافها، نشأتها ا■الحا٠Lليةت النة أنصار خماعة كتابت 



ساسساك1لآ||جو|.
لصء:تءهلس11-صء، سص اءه-س صص 

الوظوث0;ئضمحزه 1١٣٧١اتاودخ:اُأ/بم/ اقف<:)^

العلملأهل ومديرْ وكرمه العالية أحلاقه عل شخ  لأ0وصع;ش؛كرا

ِ_ب-—---ب- ِ رهمّمررم ١ لعم ١ بح هممحم- 

لبر١ مى تآ ر ياُ ا ر-ٌراصل ب يمحه'ا م ١ مر ايا ر حا مز ا لممحثبيت ١ ماهمب --مهِه 
زامس.ب,١ لمز١ ■لبيا-  ٠۴د>م ■؛م؛^١ م ب أَُخم ُمحزآ 

-— -ِ حمرار —

_______- رهممهمّ م رمِه  ٠٨١١ررحمت خليآ |_د-اّدم —— 
ُر/لم>طتظصإترء دى -صادم ز ١ همن دص ادم ى س>زئ ندزاس 

ِمِاملنيرا>مالب ايسِز 'محَُو رس'رُاُلاءاُتبمه 
ثبمص؛بز ص ١ َآ ب؛ ِمن -رسّذبرما 

نيلَنارذ ض -ءاءآبم؟ضِص 
—رمائا-رِمح ج-لهء'رء سظم امحلي ممر، ام رص ٢ بُبمح'ا  ءس_ثدلأم إرزالم-دءر ا-هم- ثملد ُ-إزُ بم م لنإٌد ٠  ٢٨٠؛١^-__م-إضذنم 

سمءَيِمآ
ب

ا



رمضان٢ ٦ الخميس; يوم ق

العادل،وقاضيها البار عنيزة ابن الفاصل، الأستاذ الفضيلة، صاحب حضرة 
وافرعاليه الله أمخ عميل، بن العزيز عد بن اش همد الشيخ؛ فضيلة الخة، قاصي 

أحواله.مع ل للخثر وومحقه العمة، 
وبعد؛وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

امتدادْعل محاسلة -ها فللوفاء افه، هد جزاء من الله ل للاخوْ كان فلأن 
القيةأحوتكم من العيية النلروف تاللث، به جادلت، لما الوفاء ومن ودوامه، 

عاطروأن أهل، وللاكرام جدير بالفضل هو لن الحق نقث أن المرضية؛ وصدافتكم 
قالخد أهل وتقدير العلم أهل محبة من به الله حثاكم وما صنيعكم وجمل مقالكم 
الذكر،وحيل اللقى حن من به بإ؛الكمونا لكم الوفاء عل ليحملنا نفنركم؛ 
وافرمحال من الفاضل لخلقكم بإ نفر وأن الود، وصال الخب بخالص لكم فنحتففل 

وتزولتعاون، من المساومين بين ما يتم حتى أمثالكم من الله أكثر باهر، وكعال 
اللهأدام وقوة، عزة من لهم كان ما لمن والمللإسلام ويحول فرقة، من بينهم ما 

وعفليمالخّرايته بوافر وأنتم عام وكل نيا، سعداء وأيامكم بأمثالكم، سعيدة البلاد 
وبركاته.الله ورحمة هيزة أهل وعل علميكم واللام الوفيق. 

مرادكامل محمد 

الشالهمد الحميد همد 

هماسحلل محمد 





•؛ظسعناصر سااو مخ 

U\iy'-jt\rrT)

والدههاجر آنذاك، ألبانيا عاصمة أشمودرة مدينة ق -  ٥١٣٣٣عام ولد ترجم: 
مدرسةق الابتدائية دراسته الشخ قاتم بدينه، هروبا دمشق إل معه عانلته مصطحبا 
علدرس ك،ا والده، يد عل القرآن وحففل بتفوق، لمنق ق اٌمحري الإمعاقح 

الحديثعلم نحو بالوجه وأحد البيطار• بهجة والعلامة البمرهاق سعيد السيخ 
الأسفارحمل عن المغني كتاب؛ نح هو به قام حديثي عمل أول وكان وعلومه، 
القبورانحاذ س الساحد اتحدير لفاته; مؤ أول وكان عليه، التعليق مع للعراقي 

الإسلامشيح لكتي، مطالعته السلفي النهج عل وثباته تشبثه زاد وقد مساحيا؛، 
الدعوقراية حمل السلفية. الدرّة أعلام س وغيرهما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن 
النتذلمةالشهرية ورحلاته العلمية دروسه حلال س موليا ق والستة التوحيد إل 

وأهلالمذاهب متعصي س ممر س الشديدة المعارصة بذلك فلقي لحاءفلاما، 
مرتين.سجنه إل أدى مما به ووثوا صال، وهابي، بأنه عته يشيعون فكانوا البيع، 
-٥١٣٩٥عام س المنورة بالمدينة الإسلامية للجامعة الأعل للمجلس عضوا احم 

ررإرواءمنها; المامن، عل ربت عفليمة ومولفاُت، قيمة تحقيقات له . ٥١٣٩٨إل 
سوثيء الصحيحة الأحاديث لة واملالسبيل®، متار أحايين، نحريج ق الغليل 
عامالإسلامية للدراسات الحالية فيصل الللئ، حائزة منح وفواثدها؛؛. فقهها 

عاصمةبعإن -٦٥١٤٢٠/ T/ ٢ بت،; العصر أصابه مرصى يعد توؤ، ه.  ١٤١٩
هسمهيب. جع ق العشاء، صلاة بعد ودفن الأردن، 

العزيزعبد للدكتور وعبر. ومواقف دروس ظك الألباف الإمام كتاب. ل ترحمته انْلر 
وحهودْ-رسثرته ناولت الى ات^مرة الكسب من وضره ، السدحان محمد بن 



الدائمةالهيئة رئيس ااوتااإه0;  للتاودخ:م\آ/ا،/آا''*اا
دمرق حمعهم الذي اللقاء حول ذكريات  /وكرمه جوده عل الشيح شكر اكوهوع! 

.<^٩٩/ ٩ / ي؟ 

َ

صذِرعوء'رىد

نحبَرمإرتم؛ي ِنمإ 
ررُل'تإََرب١رار٠رهم/\ر؛ِمحرءإ ُرتاَارعِرلَسُمَِر 
رزمإر_1لهك'ع:بج) رجتِ

ِغمحهمبئِ،حم' 
راح،/ميلءمحزتبمَف'مَِإُمل حي ُء'ُسمنمَنمنذنص، حِيليت<ر 

ءِءيهمغنياُيَضطةِجز دلهميرمحّررَؤِلإ•ِرىء رب< مس ~
رِرإمتمخسم,ةص،ه م

إرنبممشسحررتم،سمرصجم" ي،ثبءثب-ب 'مي 
حنن،١ همإ ^ tJuقيأ ر ء،مم ز حِِم"> 

•يم،)مم/بأ< 
حممم'ئببُِيبمدبَدمحرياِ'ا 

^تيمحإَبك؛تم

P



ءل'أءنذسءءأو'ءأأه'ءهِ_!ن^حء *:،<متنح'-،، 

;aiutigll :yjtill

الضعيفةالأحاديث وسلسلة البخاري، صحيح محصر كتادهت تلبع حول تابعت ال09ضعت 

بينمحء،رغمحإممحنيإ نيِررئ 
ررِادراررلخث/هممز؛ رَسمإرزمؤسمرهمإأإسا2ه ارُ ٌأ 

صإ١yٌyبخ،همترضصغ أضِتِفب 
0ٌ؛أأ ُنا ر/~-ِيافا ملمنرصا رسم(فَيا / رررترعر 

بكأَمحِلاؤب ميتيِؤجمل * بيررص حيش<تجصيمجأ ء رمل 
رر،مإتم؛ ط مرن رَإ صِبر\)ير) ير، مبمإ رَءنط نَعل 

'ط}\همإ'ذشج'أرصاةمَءإ>ء ُرصمح/ 
مؤا،َِبد؟ هماِسمةِبث ُالأبَي\رصي 

'سممزذس0أرزز
ُإبءوتمرلإا()حوبم، خل>رُرِ;أي2َُ) 

رَضٍرر' ل ُمئكخك 

>تىضأص



عثن1:ةت|فتت
بممآثآوتيٌ

عقل.بن العزيز عبد بن اض عبد الشيح: فضيلة 

كتابكممدة متن. إئ ألقى كان فقد بعد: أما وبركاته• افه ورحمة الثلأم وعليكم 
الحموتواضعكم اثمادقة، وأحوتكم ، الثه ق للفقثر حبكم فيه نحل الذي الكريم، 

عندكم.مهّاْنا إبان لأحيكم متموه قي. ما لكم أشكر فيه: تقولوا أن عل حملكم الدى 
ءشئفت٠ولتفضلتم إنكم بل يليق؛مقامكم، شيئا إليكم أفد.م إ أئك، أعلم أنتي مع 

فجزيوتكريمكم، ضيافتكم بواجب بالقيام أحش أن دون دارى، ل ل ؛زيارتكم 
معكموالتحدث بكم لتعريفي السبب، كان الذي الخيمي مقيل• الأخ افه 

وبئنبيّي، بمول كان ولكن إليكم، اُبمواب كتابة إل أبائر أن بوئي كان ولقد 
تأليف،من العلمية الأعإل زحمة مع الأجوبة كتابة ق الكل من عليه طبحتر ما ذلك 

منيعيل.ق أن وتعال تبارك افه لأسأل ؤإق والشيخوحة، العجز وترب وؤلثاعت 
والعمل.العالم ق نشاطا يزيدق وأن والكل، العجز 

الجل•ل كنت، أق ملخصها رؤيا رأيت وقد ممرا، الألباق الثيخ يقدر كان •أفت!؛مح وشيخنا )١( 
له:نلت الدرس من انتهائه ويعل• فجلت، علم، ءانل>احلقة الألباق الشيخ فرايتذ الحرام، 
افتحكتابه: ق وذلك عنك، ويانع ءليكأ أش عميل ابن عبدافه الشخ ناصر، ياشيخ 

فتعجيح،ِةإيةنج، شيخنا عل الرؤيا فهممت، محرا•، الله اجزاه ميسما: فقال الحلل،، 
السلمان،.أئمة من إمام الألياف الشيخ أن ونعتقل■ نعتفده، الل•ى ااAاJا ونال: 

بتاريخ:الكرمة بمكة بيته ل ظس شيخنا سالمان آل حن مشهور الشيخ زار ولما 
المناخورأى *رأينا إةد؛؛قه: شيخنا قال الألباق، للثمخ ينيخ ما وأير ١ه  ٤٢٨و/٣! 

بعضهمالسنة، أئمة س أنه يرون كلهم عتيمين ابن والشيخ باز ابن الشخ العلم، وطالبه 
الرجثة،عل راد وعو والخ،اعة، الستة أهل من أنه عل يدل ممه الرجثة، من أنه زعم 

امتمعأنه شيخنا ل وذكر ذلك،. عل تدل ببينة جازونا ما بالإرجاء اتمموْ والدين 
عامللمانرب زيارق *انتاء ونال: عاما، ثلاتثن قل الألباق الشخ أشرطأن لبعفى 

٥١٤٠ ١-؛ا؛؛ محتففلا ولازلت، الألباق، للشخ أشرطة الإخوان بعض أءْلال - ٠
انفلرتفاصيلاللقاءفي)ا/\،؛م(ّ)٢( 



ع^^؟٦٦ ^وناه>اسالألباض آ;غو |ه 
الشخفضيلة وزرت البارك، الشهر هذا أول ق اعتمرت أن كان ثم 

الفضلمن منكم كان بإ فحدثتي الهلائف، ق ثم مكة ق منزله ق باز بن العزيز عبد 
لقولهإليكم؛ البالغ شكري تقديم إل المبادرة الواجس، من فرأيت ، والكرم

النيإليه أرشدنا بإ علميكم ومثنيا لكم داهما اف٠ال٢،، يشكر لر الناس يشكر ل؛ "من 
حثراراض جزاك :٠ 

كناالذي البستان ق العالمية أسئلتكم — سياقكئرة —عل حيدا لأذكر ؤإق 
ندبأنه فأبثركم ، البخاريصحيح خنصر كتارىت حول ق)دمر( إليه دعيتا 

يقرصهمن إل حاجته باز بن العزيز همد الشيخ ل أبدى "ومرة جهته•' شيخنا نال )١( 
أنحيث دمشق، ق الكي بيته لنامحبة قرصا جهنليك الألباق للشيخ يريدها ال١ل، من مبلغا 

منعل تدلنا هل ونالت يضايقه، من يأحده أن وتنشى منه، صبيهم ميثيعون ثركاءْ 
يكونأن نريد فقالت بيعي، الأو الراححي سالي،ان إل فأثرت ١،^،^؟، هذا يمرصنا 
الشخإقراض فم أحر، وشخ المرك، عمر الشيخ إل فأثرت الشاخ، من القرض 
الخميع،.افه رحم وجيزة، مدة بعد أءاد0 تم الألياق، 

ذلكؤإل •؛ءا؛ةقع، لإقراصه، شاركوا الذين ب؛ن من كان شيخنا أن الحقيقة قالت،ت 
العض.بعضهم مع العلياء تعاون أمثلة من وهذا الألباق. الشخ يشتر 

هأ،الخيري معيل أي حديث، من (، ١٩٥٥)والترمذي (، ١١٢٨٠)أحد أحرجه )٢( 
(.٦٥ ٤١الحاسمر)صحيح ل الألياي الشخ وصححه 

 )X( أ؛الحفقد حيرا، افه جزاك لفاءالهن فقال معروفا، إله صح "من قولهإل الشخ يشير
الأuيالشيح وصححه زيد.ا، ين أسامة عن ٢(  ٠٣٥الترمذي)أحرجه كاء<ا. اق 
(.٦٣٦٨)الخاح حح صق 

انثلر:بعلبلثا. طريق ق الشيال جهة من وهى دمشق، غوطة عل مشرفة دمر عقبة )٤( 
لياقوتالبلدان معجم خنصر وهو والبقاع، الأمكنة أمياء عل الاٍللاع مراصد 

٢(. ٥٣٣العدائي)الحق عبد بن الزمن لعبد الحموي، 
لجة؛اقتع سلك، وقد ه،  ١٣٩٩عام بيروت ل طح نم ه، ١ ٣ ٩ ٤ عام الكتاب، طع بوشر )٥( 

راويالصحاب اسم عل متقيا كلها أسانيده ، يحيففقام دقيقا، عالميا منهجا احتماره 
وأكملها،أتمها البخاري روايات من واختار الصحاب، فوق، من ذكر لزم إذا إلا الحاا.يث،، 



ِجوت؛قت|ت 
سلسلةكتايٍإ) من الثاق الحزء بقليل قله صدر ك،ا منه، الأول الحزء قريا صدر 

أرملهاأن وسأحاول ، الأمة ق السيئ وأثرها والموصوعة الضعيفة الأحاديث 
تقديمهنا يممللب الأمر لأن ماحاول؛ ت ونلت تعال، افه ثاء إن دالريل|، إليكم 
منممنوعة كمي لأن ذللث، الإرسال، عل للمواممة الإعلام وزارة إل حاص طلِح 

نلاقيفإننا ولذا ذلك، من بئيء حدثتكم قد ولعل ترمل، أن وبالتال هنا يهلع أن 
إلامهل لا داعيا! أقول أن إلا يعني فلا ممرا، وعنتا رهفا نثرها سل مق 
ترقبتؤإلأ ذللث،، نيرل فإذا سهلاه، ششت إذا الحرن نحعل وأنت، مهلا، ححالته ما 

الكريمة.ليدكم ؤيالمه صحبته، ذلك لرمل معارفنا من إليكم يقدم من 
وذلهمحوفهمأمنا، يبدل وأن السلمين، أحوال بملح أن هوالمسئول تعال واش 

مسول.حير إنه عرا، 

نجلكموبخاصة الأحبة، الإخوة من لريكم من ؤإل إليكم سلامي وختاما 
وبركاته.اض ورحمة عليكم واللام عينكم، يه اش أم الرحمن، همد الكريم 

صدناصرالديزالألباقوكب: 

إذامكاغيا ل لها واصعا إما الأخرى، الروايات من الزيادات إليها صنإ ثم الأصل، فجعلها 
لوخرجها الخارى يمعلقات واحممتلء وكدا، كدا رواية! وق قال! ؤإلأ ذللثح، انسجم 

وللآJارالمعلمة، المرقومة وللاحاديث ندة، الللأحاديث خاصا؛ ترنٍا وضع ك،ا الحاشية، 
محففلاوالأبواب،، الكتم، برفيم قام ك،ا نؤع، كل مارد معرفة ^U؛، فهل الموقوفة، 

قالحديث، إل الوصول فسهل؛ال.للثج فيحدفه، ترحمة نه ليس الباب، يكون أن إلا بالأبواب،، 
تفصيليا.فهرسا للكتاب، ووضع الغرية، الألفافل يعص رح ث ك،ا أصله، 
التمدنمحلة ق يكتبها كان مقالات طدت— ق الشيخ ذكره ~ك،ا الكتاب، أصل 

مائةكل بهلعها فيا.أ مستقل، كتاب، صمن نشرها عل الفضلاء بعض حثه ثم الإسلامي، 
الحزءصار تم الأجزاء، بقية توالم، تم .، ٥١٣٧٩عام الأول الحزء فْلع جزء، ق حديث، 
عشرينق محليا عشر أربعة إل الكتاب، أحزاء وصالنت، وقد حد.يذإ، حمّعائة عل محتوي 

حديثا.٧(  ١٦٢)الأحاديث،! عدد و؛،لح بالرياض، العارف، مكتبة ؤلمة وهي ثس،ا، 







تءه11تةسمسُبت "،ف أد 

الصفحةالوص^ع 
٥اساء: ض جهع عع عقيل ابن القيح عوا،،،لأت 

٧........ واستفاد*تهم؛ القيخ ءاريه*اّ يئس الذين الفائح ض جمع *واسلأت ؛ ^ ١٢١اصل 
٩كمحل؛ الشخ، آل إبرامم محمدين التبغ مراسلات 

٩رخمته 

١٠ككع؛ الشخ، آل إبرامم بن محمد الشخ من 
١١البJ ؤإدراك الصيام بإك،ال التهط عل جواب )١(: 
١١••••••التكر عن والنهي بايروف الأم ناجمة س التح j عقل ابن الشيخ ميرّة حول 

١٢العلاج............... لغرصى بمصر وجودْ أثناء الصحية حالته عن الشخ إخبار (؛ )٢ 
١٣للعلاج سفرته ق إبراهيم ين محمد الشخ مرايقي 
٤١ ٠ ٠ ٠ .٠ .١ ٠ ١ .....٠ .١ ....١ ٠ الواصح)ح( يعفى ومنافئة ه محلمل العوديقن بعفس اجتعلع 

٤١ ....اب.؛ا............ العلاج)ح( إراهيم ين محمل. الشخ فيه تلقى النءي المستشفى اسم 
١٥ّ . ؤ....١... ................. للتواب العهاف ول ة امحو ومالأحوال، استقامة حول )٣(؛ 

/١١وءلاJته ومعلميه العلمي الرياض معهد عن أخبار (؛ )٤ 
١٩... ١١............ب.....لإ...ب........٠٠■..إيراهم ين محمل. الخغ أبناء يعفن عن أحبار 
١٩والإنجليز المريين ي؛ن ونعت الى الحوادث حول 

٢٠.......ب......ب..ب............ا.... عميل ابن الشخ أصدر0 حكم حول ار استف٠ ( ٥ ر
٢٢ّ.... ....... ١ ّ..........١ ]lJ^، ومتايعته الحق إل الوصول عل سماجته حرص امثلة من 

٢٢افيجالعتقرى، عيد فيوظةاص: 
٢٣الطلاب مساعدة الشخ طلب حول جواب )٧(؛ 

٢٤فقهية؛ مساتل عل أجوبة 
٢٤إذاطاو_،الباتعمنالمثزيالثمن،فقال؛إقامشتهلفلانالد.ىوكلتي............... 

٢٤الوكالة أصل نون، حول 
١٢٥..  ١.١ؤؤ..٠...  ١١.١......ؤ.١ بالمللاق كان وحلفه جاهلا، أو ناميا محليه المحلوف فعل إذا 

٢٦التوحيد الناس تعاليم إل الشخ توجيه )٨(؛ 



ِوسسق \س نج! 
الصفحة1لوص^ع 

٠٢٧.......................... دينهم الناس يعلموا أن عمله محل ل الوجودين الأئمة حن 
وموازرةالوهاب عبد بن محمل الشيح  ١٦٠قام اليي الوحيد دعوة بنعمة الناس يتدكير التوجيه 

٢٧سعود ( jTومناصره 
٢٨اممه لخفظتكتاب الملكية الخائنة حول امشار عل جواب )٩(؛ 

٢٩الوصؤع حول للمشخ الإحوان يعفى مراجعة 
٢٩ذلك ل عنمرهم من بيان 
٢٩بالوصؤع انحلقة اللازمة الشروحل بعض ذكر 

٣٠محمد............... للشيخ متابعتها وتوكيل بعتيزة الأيتام لدار صّعود المالك فتح (؛ ١٠)
٣٠.......... بعنيزةبفتحها معود الملك أمر الي الأيتام لدرسة ومدرّين مدير إيجاد طالب 

٣١........... أرض تصبر موصؤع وعن عيب، أهو العقم عن استفتاء عل جواب (؛ ١١)
٣٢افلوصؤع ق إبرامم بن صد ^ح 

٣٤الإفتاء......دار ق عضوا تعنينه عل معود اللك بموافقة عقل ابن الشيخ إبلاغ (؛ ١٢)
٣٦الوقف............ ثواب ل آحر شحتس إدحال ق إبراهيم بن صد الشخ رأى (، ١ )٣ 

٣٦أصله ق يدكر لر الوقف رع ل إدحالTحر ق رأيه 
٣٨............. .........................٠ ٠ الظهران قضاء للمشخ الملك سن حول (؛ ١٤)

٤٠.......... الأفلاج قاضي ع انمجالن ضية 
٤١عقيل ابن للشخ الفتوى إسناد حول (٠ ١ )٦ 

٤٣العارف........................ وزارة ل التعليم وأنفلمة ومناهج مقررات حول (؛  ١٧)
٤٤هام لأمر كيت 

٤................٥ ..٠ ...........٠ القضاةعلي التهجم س للحد أنظمة وصع حول (؛ ١ )٩ 
٤٦إبراهيم........................ بن محمد الشيح بيت ق وير الذي الحادث حول (؛ ٢٠)

٤٩بءتمكه؛ الشيح، آل إبراهيم بن صد الشج إل 
٤٩.....نجران قضاء مجن الاصتحفاء ل الساعل.ة طالب )١(؛ 
٤٩ذلك عن يسأل لر ؤإن بدله محاة تسمية طلب 

٤٩........... ٠٠عريش.......أي قضاء من الشخ إعفاء ق إبراهيم بن محمد الشيح نسيب 
٥١العلاج................... لغرض مصر ل كان لما إبراهيم بن محمد للشيخ حطاب )٢(؛ 
٥١الكاتبة ق الابتداء عد.م سبب إبداء 



؛ ٢٦٧١؛ فهرسالوسمعات ؟■و ّ ع
الصفحةا1وص^ع 

٥١.....,..........*.. ٠٠...........بالقصيمي إبراهيم ين محمد الثسح اجملع إشاعة حول 
٥٣والطلية الدروس بأحوال الشخ إخار ٣(: 
٥٣لم رواتب إجراء ل العهد ول لدى مساعدته طلب 
٥٤الساجد احد ترمم عن خار 
٥٤المعارف لمديريه التاع عنيرة معهد حول 

٥٥عقيل.............. ابن الشخ عمل جهة ل الرجولة الدارس اخبار حول أحبار ٤
٥٦لهم التكافآت وصرف بالللية الامحتاء حول ه(ت 

٥٧الخللأب تحفيز حول نراحات 
٥٧٠٠.........٠٠......................................لخللأب ؤإحصاوهم افة حضور 

٥٨إبراهيم بن محمد الشخ نصيحة حول ٦(؛ 
٦٠القرآن لخففل الملكية الخاتنة حول اسمار ٧(؛ 
١.........٠٠.....................النكاح؟ عيوب من هو هل العقم، حول استفتاء ٨(؛   ٠٦
٦٤أرض صرة موصؤع حول استفتاء ٩(ت 

٦٧للأيتام مدرسة فح حول (ت ١ ٠
٦٩والييؤع الوقف ل مسائل حول استفتاء (ت ١ ١

٧٠.... الإفتاء دار ل عضوا تعيينه حول إبراهيم بن محمد الشخ حطاب عل جواب (؛ ١٢
٧١ث.ارعنثضاءاصرانحيانالأساب 

٧٦المثمية...... القرمية دعاة أحد عل ردمشترك فيه إبراهيم ين محمل للشيخ حْلاب رفع ١( ٤
٨٢الفلهار ق مسألة ل يحث 
٨٥محمد الشخ بيت عل وير الذي الحادث حول 
٨٦للعلا الشيخ انتداب حول تقرير ري 

٨٧........................... المدينةحرم حدود لتحديد المنتدبة اللجتة عمل حول 
٨٨ذلك........................ طريقة وبيان بالحجاز، الإفتاء لدار مع فح اقتراح 

٩١••••••••••••••••••العزيز؛ ب- بن سعود الأمثر العيد ول إل إبداهيم بن ممد الشخ س
٩١بدلهالمناخ بعض وسمية نجران قضاء من عميل ابن الشخ إعفاء محللب 

٩٣عميل؛ ابن الشح بشان حكومية جهات إل إبراهيم بن محمد الشيح من 
٩٣)ا(:إلالشخمالالهبنحم؛او: 

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩



زستةِ_ _ضّاسق 
الصقحةإ1وضع 

٩٤عنترة محاء ل تعيينه يعد عقيل ابن بالشيخ التوصية 
٩٥................................. الأمبدينَدب: سمعواسرال:

٠٩٥ .٠ ...١ ..٠. ٠ للعلاج بالرياض العسكري المتثني عميل ابن الشخ والدي إدخال طلب 
٩٧

٩٧......... اكيتة حرم حاوود تحديد هيئة ق للمشاركة الإفتاء دار عن مندوبا الشخ تبن 
٩٨الدبة: تلمة )؛(:إلأمر 

٩٨.... ؤإفتائهم الحجاج لإرثاد عل أبيار ل للعمل متح وابن عميل ابن الشيخن: ايءاب 
٩٩•••••••■•••••••••••••••سليان: ين إبراهيم الشخ إل الئايقي إبرامم من خطاب )ْ(ت 
٩٩ذلك...... عل إبراهيم ابن الشخ ومصايفه الرياض قضاء ل الشيخ تعان تاريخ حول 
١........................ؤ..ؤ...ا٠ ٠٠..............نيرالحجوالآوئافباليا؛ة: إل )٦(: 

٠١ ١  ٠١١٠.اا.....ا..ا...ا....ا.ؤ..١٠الأعل الأوقاف بمجلس عضوا عقيل ابن الشخ تعيين 
١٠٢الإفتاء: لشزون الض اثب إل )٧(: 

١٠٢الأحساء مقبرة قضية ق للتنلر الشخ انتداب 
.............ب................مآ*اعيي، الناصر بن الرخمن عبد الشيح مراّلأت 

١٠٣ترحته 

٠١ ..........................ؤ.........ب؛ بجلئته: عدأأي، الناصر بن الرخمن همد الشغ من 
١٠٤ّ.ا......لأ....العلاج لنرض هناك سافر لما لبنان من معدي ابن الشخ محن أخبار )١(: 

٠١ ٦ الرضي نؤع ونجديد الشبح عل الدكتور كثش 
١٠٧ومرافقيه للشخ بيت تحميص 

١٠٧سردت النيح نزول محل 
١٠٧.اّؤ.ّ..ّ..٠ّ...١ّ.١....بيروت ل التمخ التقاهم الن.ين هينة أعل ٌن الإخوان يعفى 
١٠٧الزامل اكالح زامل عل الأطباء كشف 
١الفقه أصول خنصر وكدا الشيخ، ألفه الذي الفقه خنصر طح حول 

١٠٨مقرته ق له ابنه مراهقة أثر بيان 
٠١ -.•-••-•،-•-•آ الفجر صلاة ق عدهم من العهد ل اكريتن المدرسن تشكي حول )آ(ت 

١١ ٠ الوصؤع حول عقيل ابن للشيخ اقتراح تقديم 



الصفحةا1وفسع 
١١ ١ كك: عيي، الناصر بن الرحن صد الشخ إل 

١**■■*■•■■*•■■•*•*•■*■*■■■**•**•*■*•*■*•*****•**••ا١ مواصع ق الخ امماءمن ■ ر١( 
١١٢الاحممار....................>_ حول الضرواقتراح خلاصة كاب حول )٢(: 
١١٤الضم حلاصة كتاب طع حول )٠١(: 

١١ ٤ طعه ق عقيل ابن الشح اهمة م
١١ ٥ ظظه؛ القرعاوي، ينمحماو افه صد الثؤخ مراملأيته 

حتا،

١٦كك: القرعاوي، محمد بن اض عبد الشخ من 
١٧القرعاوي الشيخ أخار بعض )١(: 
١٧..........؛ا....ب...........ا...............١١٠.*هالأصحا كتبا محموعة له إما طبؤ 
١٨القرعاوي الشخ أخار بعض )٢(؛ 
٩١ ١ ..١ .....١ ٠ .١ ....٠ .٠ ١ ّ..١ ٠ ؤ.٠ ا،لكاتبة قطع م وطب الطتية عواطفه عل الشيخ شكر 
١٩لأصحا-ها كتب، إرساله طيب، 
٢٠الحكومة مطوءا>.ت، من الكتب، بتحصيله الشيخ إحبار 

٢ ١١.١  ٠.٠ ١.١...٠  ١.١..تسمهاوطريقة الحنومب، ق الدارس س العديد فح عن أحبار (• ٣١
٢٢الواحدة الدرّة ل المدرسهن عدد ذكر 

٢١٠الخميع......عل مشرفا الحكمي حاففل وسن الدارس عل مشرفهن الهللبة كبار تعيهن 
٢٢"الشيخ دعوة س الحنويت، منهلقة أمراء مجومم، 

٢٤الحنوب، ل الدارس عن أخار (ت )٤ 
٢٥١............................................١١.١٠٠للدعوة..العهد ول اعدة محول 

٢٧الختوب j الدارس عن أخار )٠(: 
٢٨مكاتباته قلة عل الشخ معاتبة 
٢٨....وخارجهاالمالكة من الهللبة من محموعة وحوله ببيس الحكمي حافنل الشيخ نشاط 
٢٨صامعلة جهة ق الدارس نوّع 
٢٨٠٠ب٠.١.لإا٠١١١.ؤمل.ارس خملة وحوله عريس أي عقدة ق حافظ أحو محمل الشح وجود 
٢٩الخللبة وأحوال الحنوءلإ_، مدراس بعض عن أحبار )٦(; 
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١٣٣اللكنة قطعه عل ممل ابن الشخ .عانة )٧(: 

١٣٥يالحنوب المدارس ايتتاح عن تفاصل 
١٣٥وضيقها المدارس عل جيزان ل الناص امال 

١٣٥أمالها عن للتخفيف بالقرى الدارس فتح 
١٣٥...............................نة الهده إل الشخ افتتحها اش ا،لدارس عدد جمؤع 
١٣٥البنات لدارس القرعاوى الشيخ افتاح 

١٣٥.................................علميهاقامت مدرمحة وأول للبنات فتحها ة •دلأراأأول 
١٣٦................ا.لأ..لأ.....تلمة كل ق عددها وتفصيل الأحمال البنات مدارس عدد 

١٣٦١.........١٠البنات..مدارس عل ؤإئثالم الأولاد مدارس عل الناس إنال ب؛ن مقارنة 
١٣٦حيزان أهل عادات ض امخامعاوى دعوة 

١ ٣٦ّ.........ّا..ّ..لأ..؟لأ...أعدادعن....... بعض وذكر الدارس عل البنات إقبال مجدى 
١٣٦بابمل الماء -ملم 

١٣٦الليلية الدارس 

١٣٦القرى ل اكارس عدد ذكر 
١٣٦القرى -مددالماحدل 

١ ٣٦...ا......ّ.ب............... هم س وبيان الدارس عل لفتسين القرعاوى الئخ انحاذ 
١٣٦تيثرها ؤلريقة وبيان الدارس، عل النفقة 

١٣٦.معهاالقرعاوى الشح تعامل وءلريقة العارف مدارس 
٣١ ...٦ الدارس..٠ رواتب ترب هينة وٍللمب بنشامحناته العارف وونير للمملك القرعاوى إخار 

١^١٣ الدارس فتح س صعود اللمك مرفق 
١٣١^فيها ورأيه للممدارس الفهيد افه عبد الشيح نيارة 
١٣٨........الخنوب ل التعليمية النهقة حول حن بن الله عبد بن العزيز مد الشيح رأى 

١٣٨..........ذلك وصب فريع زيادة إبراهمم بن محمد الشتخ ٌن القرعاوي الشح ْللمب 
١٣٩الخنوب مدارس عن )\ّ(:أخار 

٤١ ٠ الدارس س صعود المالك موقف 

١٤٠ذلك س صعود الملك وموقف الهيثة فرار حول 
١٤٠الأحبار يبعثه الإخبار؛،( عدم طب 
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٤١ ٠ الحنوب مدارمحى من إبراهيم ين محيي الخغ موقفا 
١٤٢ع....................الحكمي، شكرالشخضض0فيوظة )٩(: 

١٤٣الرياض........... بمعهد صامطة معهد من الطلاب بعض التحاق ل المساعدة ءلاو_، 
١٤٤الطلاب إرسال، ق اشة الطريقة بيان 

١٤٥...............................حافظ الشيخ وفاة بعد صامعلة دُهل- حديد مدير تم؛ن 
١٤٥............حافظ الشخ وفاة بحد صامهلة معهد ل الدراسة من الكبار التلاميذ موقف 

١٤٦الحنوبية بالحهات امهنار محموط عن أحبار (؛ ١٠)
١٤٧صامئلة معهد عن أحبار 
١٤٧............................... الحنوب ل القرعاوي الشخ نشاطات! بعض عن أحبار 
١٤٧الموارس لبيانات القرعاوي الشخ تقديم حول 
١٤٧صامعلة معهد ق اليمن!ن الطلية عن أحيار 

١٤٨الفية الالدعوة محن البتن موقفا 
١٤٨.............................لليمتي؛ن السعودية الحكومة ومساعدة باليمن الأمطار قالة 

١٤٨................. .٠ ....... ................ ..... لليمنطن الأمريكان ماعدة حبمر حول 
١٤٩........................ذلك! وتفصيل والأبار الماحي لبعض القرعاوي الشخ عكارة 
٥١ ٠ المساحد أحل. فوق من سقوطه حبمر حول 
١٥*يرملها التي الأحبار نشر عدم طف! 

١٥١....••....•الإسلامية بالشريعة العمل إل الكويتذ ل المؤولين ننلر لمته حول (؛ ١١)
١٥٢رح، الوصؤع حول باز ابن للشخ رسالة كتابته 
١٥٢طياش حالوفة ناصر الشخ مرض حول 
١٥٢••••••••••إبراهيم بن محمد الشيح صكن ٌن نريبا للمكن عميل ابن المخ انتقال حول 
١٥٣............................العراق إل الكويت صم العراقي الكريم عيد محاولة حول 

١ ٥٣الوصؤع ل القرعاوي الشخ فراسة 
١٥٣الوصؤع ل العل،اء لتكاتفا دعوته 

١٥٤....................الدارس أهل استحقاقات ق للفلر الكونة الهيئة عمل حول ( ١ )٢ 
١٥٥القفاة بعض تنقلان عن أحبار 
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١ ٥٧.........الوصؤع ق الشيح مساعاوة وطالب صاعطة، معهد من ا،و.تمعين إخراج حول 

١٥٩..........٠٠٠........ ٠٠ؤ................ •؛غلفثد: المرعاوي، محمد بن اف مد الشخ إل 
١٥٩الناس وصاياه عل القرعاوي الثخ شكر (ت )١ 

٦١ ٠  ٠١١.٠٠٠..........الزيارة يوعد الوفاء طالب 

١٦١١........١١القرعاوي........................................الشخ مرض حول (ت )٢ 
١٦١القرعاوي الشخ دعوة أثر من القضاة بعض تعجب حول 
١٦٢للهضاء وا،لرشح؛ن اياحد حول )٣(؛ 

١٦٦صامهلة معهد عددطلاب نيادة حول (ت )٤ 

١ ٦٨الهيتة عمل حول 
١ ٦٨الخنوبية...........................المعلمة عل الناصر عبد حال طائرات غارات حول 

١٦٩جؤك؛ ميم، اين محمد بن عمر الثخ مراملأت 
١٦٩ترجته 

١٧٠كتاب عل جوان 

١٧١الحنوب إل المثاخ يعفى توجه حول 
١٧٢......١..١.....١١.ّرحمهما العزيز، عبق المالك إل ٌليم محمدابن عمربن الشيح من 

١٧٣.......١٠٠التومحري محمد الشيح بدل عريش أي فضاء ل عقل ابن الشيخ ت*ي؛ن انراح 
١٧٤١....................٠٠..٠٠١١١....١٠٠٠١...٠٠١.....٠٠٠١٠بالمستوي ميارتيم تععلل حول 

١٧٥..١١١ر...؟.......ؤّ..........ظفه.' العمري، الرخمن عبد بن الشخ'شان مراملأت 
١٧٥ترحمته 

١٧٦جؤك: العمري، الرخمن عبد بن الشخ من 
١٧٦الخرج تفاء إل عميل ابن الشخ مل حول (؛ )١ 

١٧٨آغ،لقئبم....................اللطف، عبد بن محمد الشيح بوفاة التعرية عل جواب )٢(• 
١٨٠العمري، الرحمن عبد بن 'سلي،ان الشخ إل 

١٨١فضية ل عميل ابن الشخ حكم حول 
$$$
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١٨٣.......................اساء: *j جمع ج عقيل ابق الثيح مراسلات الثاني؟ القسم 
١٨٥١١...........ااا....ؤ.ا...اباا.الغرير، العزيز عبد بن إبراهيم الشخ عراسلأت 

١٨٥ترحمم، 

١ ٨٦............ ذلك ق الشح •ساءالة وطالب واالوذنين، للأئمة رواتب إجراء حول (ت ١ )
١١^١٨ الرواب غديد تبل بعمالهم وا،لؤذنين الأئمة قيام حول 
١ ٨٨........والؤذن؛ن الأئمة حطاب لتسليمه اللك محلى ق لاينه الث.ح مرافقة حول )٢(؛ 

١٨٩المادية طلةالأئمةوالؤذن؛ن وصف 
١٩٠..........١١........والوذن؛ن للأئمة رواتب إجراء عل سعود الملك موافقة حول )٣(؛ 

الوصؤعإنجاح j بل-لها اش جهوده عل الشيخ شكر 
١٩٢رمضان، اوظائف ت مؤلفه حول (ت ر٤ 

١ ٩٥.....٠٠١١......١١...........١٠٠١..ت جءئنقثثه المحن، العيد عبيد ين إبراهيم الشخ رمالة 
١٩٥ترحته 
١٩٦التارنحية العلوماتا ببعفى الإفادة طلب 

١٩٩لأ......ؤ.ّ....ؤ.ّ.....كلممه؛ الثؤخ، آل إبراييم ن محمد ن إبراهيم الشح مراألأات، 
١٩٩نرحمته 

٠٢ ...........لإ.ب* ١١٠ككنه..............الشيخ، آل إبراهيم بن محمد ن إبراهيم الشؤح هن 
٠٢ ٠ ....... ....٠ ..٠. معجل عل تثكياُت، ل التحقيق لخنة مع للمشأزكة الشح اءت،اد (ت ١ ) 

٠٢ ١ ...... الزكوات، محوصؤع يشأن والاقتصاد المالية ونير لمقابلة للمعلمائف الفر اعتإد )٢(؛ 
٢٠٢.........٠٠...؟.مفيز ن صدعمان التريم أهال شكوى نفية ق الاسراك حول )٣(؛ 

٢٠٣بجيدة قهيدان ن دعوى ق للتفلر الشح تكليفا (ت ٤ )
٠٢ ٤ إبراهيم بن محمد الشيخ والدم بأحبار السرور ■ ( ٥ )

٢٠٥الهلائفv ل للإفتاء مكت_ا إنشاء الشح اقتراح عل جواب 
٠٢ ......٦ القضاة رئاسة ل الموجودة القضايا ل للفلر مزنتة علمية هبة تشكيل حول )٦(: 
٢مستواهم.؟.....••.ما٠ والموذننورح الأئمة وضع لموضؤعدراسة طاو_االحث، )٧(; 
٢٠٨٠٠وظيفته....مس تحوير يعد العدل وزارة إل الإفتاء دار من بقله الشح إعلام )٨(؛ 
٢٠٩•••••••••••••••••دعوي برنامج دصع أجل من المشايخ بعض مع الاجماع طلب، )٩(؛ 
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١١٠٠٠>*•٠*٠٠٠٠٠٠٠٠..٠..*٠.....-جضك؛ الشخ، آل إبرامم ين محمد ين إبراهيم الشيخ إل 
١١الوصؤع ق واعتراحات والوذنين الأئمة وصع حول مشارك خطاب (ت ١ )

١٤الخليفة ذي مقات •سجد إمام تصر اقتراح )٢(؛ 
١٥جف!قعت اكحمي، عض ين أحمد الشخ مراسلات 

١٥ترجته 

١٦جغكه! الجم، نحض ين أخمل الشخ من 
^١١عقيل ابن للثخ الرواية إجارة إرسال 

١٨الحمي، نحص بن أحمد الشيخ إل 
١٨القرعاوي الشيخ إجارة حول 
١٨الشيخذن بين التديج وحصول بمرؤياته التجمى الشخ إجارة 
١٩............................*-.الهندت عيإء جعية رئيس ١^^؛، أسعد الشح من رمحالة 
٢٠٠...........مقاومتها ل الساعية وطلب بالهند، السالمين بعض ارتداد فتنة حول تقرير 
٢٠...................ارتدادهم عل الهندوكية النفلعات بعهس وعمل الإسلام موال خماعة 
٠٢ .. ٠ ..............٠ أعإلها بعفى بيان ®ع للفتنة، التصدي ل السالخين إصلاح هيئة إنشاء 

٢١لها الهيثة ومقاومة راحستان ولاية ل الارتداد فتنة 

٢٢..........بعضهم ارتداد إل أدت اش الأسباب وبيان ااسا-مين طوائف بأحد الاجتتعلع 
٢٤..........للقضاء الأعل الجالس رسس حميد، ابن اش عبد بن صالح الميخ من رماله 
٢٤.......................القصاء سلك ق خدمته خلال البدولة جهوده عل الشخ شكر 

٢٥..............................جمح،: قامم، بن محمد بن الرحمن مد الشيح مراسلات 
٢٥ترحمته 

٢٦الكتب ليعمي الحكومة طبع حول )١( 
^١٢تيمية ابن الإمحلأم شخ لفتاوى حمعه حول 
٢٨ترتيبها وطريقة الإسلام شخ لفتاوى حمعه حول )٢(• 

٢٩

٢٩الربع الروض عل حاشيته حول 
٢٩)ح( قامحم ابن النبخ ألفه الذي التاؤخ ممر 

٣٠الخنوب من تارخ كب ياسحمال التوصية 
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٢٣٠الميول ص أخبار 
٢٣٠بالفلاحة اشتغاله حول 
٢٣١<اوإن ابنه زفاف حفل لحضور دعوة )٣(; 
٢٣٣الماجد أئمة أحد •ساعية طلب )٤(! 
٢٣٥................القح آل إبراهيم بن محمد للشخ وجهه موال عن الإفادة طلب ره(ت 
٢٣١؟١^............. .......... موضع ق إبراهيم بن محمد الشيخ لدى النفاعة طلب )٦(؛ 
٢٣٩موصع ق الممخ رأى طلب )٧(; 

٢٤١إبرامم• بن محمد الشخ إل نام ابن الشيخ من 
٤٢ ٢  ٠.١ ٠٠.١ عميل ابن السمح طريق عن إبراهيم بن محمد للشخ الخعئايات توجيه سسبا بيان 

٢٤٢نحا0اكخاينءقيل لخليفة عبارات 
٢٤٣................بالخواب ؤإشعاره إبراهيم بن محمد الشخ عل كتاب قراءة طلب )٨(؛ 
٢٤٥.اؤ.ّّ..؟.....اا..بالواسروالإفادة إبراهيم بن مح٠اJ الشبخ عل كتاب قراءة طلب )٩(; 

٢٤٧إيّاءيم؛ ijiمناكخايننامإفالشخمحمد 
٢٤٨............تيمية ابن الإعلام شخ فتاوى جع ل تامم ابن الشح عمل حول حطاب 

٢٠*ئام• ابن الشخ إق إبراهم بن صد الشخ س
٢٥٠المابق الخطاب عل جواب 

٢٠١إبراهيم• بن محمد اكخ إل قام ابن اكخ س
٢٥١المابق الأءلاب عل جواب 

٢٥٣............٠٠...............يأتمض: العبادى، إبرامم بن العزيز عد الشخ مراسلات 
٢٥٣ترحته 

٢٥٤٠٠١...المخرومة تخته امتكهال أجل من الإiناع ثرح عن كراريس إرسال طلب (ت )١ 
٢٥٦٠٠.•••العلمل منازلهم وذكر المملكة جنوب إل التوجهين المشايخ عن أخيار ت ( ٢ )

٢٥٩٠..٠٠٠....٠٠٠....٠٠٠....٠٠.....جءئلقه؛ باز، بن عبدالله عبدالعزيزبن الشخ مراملأت 
٢٥٩ترجته 

٢٦٠.' aSrtباز، بن افه عبد بن العزيز عبد الشخ من 
٢٦٠سالما المح إل المخ بوصول المرور (ت )١ 

٢٦٤المناصحة المخ طلب عل جواب 
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٢٦٣بمةصضترنمسفىماءة 
٢٦٤ذلك......ل نصيحة وتوحه لطرفه، والهياثم واللمية فضاءاليياهة يتحؤيل الثيح إعلام 
٢٦٥يزارته الشح وعد حول )٣(ت 
٢٦٦السنة نالك ق عقيل ابن الشخ حج سر عدم 
٢٦٦الحد *ع الإخوة مسألة ل باز ابن الشخ رأى 

٢ ٦٨....١ ١ . ١ الكتٌت، عن عقيل ابن السخ نواقص تكميل إ؛راءيم بن محمد الشخ وعد حول 
٢٦٩ّالأ انمل مقر إل وصوله عل الثثح منئة )٤(: 
٢٧٠.............والفرائص الناسلث، ق ب1ز ابن الشح مؤلفي عميل ابن الشح طلب حول 
٢٧١٠.الزيارةالوفاءبوعد طلب عائلته لخالي، عقيل ابن الشح ممر حول )ْ(ت 
٢٧٣الأغلال ركابه القميمي حول )٦(: 
٢٧٤٠...............؟..لفه مؤ عل وحكمهم الكتاب من العزيزوالمشايخ عبد الملك ، موقف

٢٧٤ذلك، من باز ابن الشح مجونف 
٢٧٤الفتن من بمممةاكرءيةساة 

٢٧٦.........حيزان من الماطة لحلب سفرته حلال الشح أرسله حطاب عل جواب )٧(: 
٢٧٨ب j بالمثاح والاحت،اع الأمطار الروربكثرة 

٢٧٩المدارس وفتحهم الهيثة ونشاط الدروس استقامة 
٢٨٠............................والجلأُت، الخرائد ل القصيمي عل الردود موصؤع حول 
٢٨٠...اؤ١.١.٠ؤ...ؤ١٠القصيمي........١..ؤعل الرد ق ح؛ين ين راشد الشح قصيدة حول 
٢٨٠•••••••••••••••••••••••الصم، عل الرد 3، خنصر كتابة عل باز ابن الشح عزم حول 
٢٨٢.. ١١.١١٠مواضيع...لبحث، الث.ح نيارة طلب، المكانة تأمحر ل الشح عير تقبل )٨(؛ 
٢٨٤عقيل ابن ميحةسسمخ تقديم )٩(ت 
٢٨٥الشح بصحبة القرعاوي نيارة طلب 

٢٨٧فضيةالملام: 
٢٨٧ظض: معيد، بن أحمد بن محمد الشح من 

٢٨٨الملام )ا(:حولنضية 
٢٨٩...ظ؛ه;باز، بن عبداف عبدالمزينبن الشح من ناح؛ 

٢٨٩الملام فضية ح؛ثيارت، ببعض الشح إحبار (؛ ١٠)



ءئلم؛تهفس'دبات هت_تةت 
الصفحةا؛وص^ع 

٢٩١ظه.' سعيد، بن أحد بن محمد الشيح من ناح؛ 
٢٩١الغلام قضية j لسور محه وكل إقامة )٢(: 
٢٩١٠................................جة؛ليمحت باز، بن اف عيد ين العزيز صد الشخ من ناح؛ 

٢ ٩٣.................."جهلقه الثخ، آلر اللهليمج عبد بن محي الثخ وفاة ق اكُزي4 (؛ ١١)
٢٩٤صدر إذا الغلام نقية ل الحكم صالث، ءللسا 
...ااؤاا..ا..ا..اابههأالغلام محبة ل عميل ابن الشح أصدره الذي الشرعي الحكم صك 
٢٩٨١٠...... ....... ........... ...... باز، بن اف عبد بن العزيز مل الشح من ناع■ 

٢ ٩٨الذمة............براءة عل اف وحمد الغلام، محبة j الشيخ حكم عل الاطلاع (: ١٢)
٣٠١ظقثع: عيد، مبن أحمد بن محمد الشح من ناع* 
٣٠١للغلام الحرية صالئ، إعطاء حول )٠١(: 
٣٠٣ظه.' باز، بن افه عبد بن العزيز عبد الشح من ناع' 

٣٠٣.............................الأمحذارءن-امحرالحوابإ«ع؛يانأساب،ذلك، (: ١٣)
٣٠٣*•■......•.•.••••■•■•■■اللغة كلية فح وعن بالرياض العلمي العهد دروس عن أ-محار 
٣٠٤افه عيد ابنه عن أحبار 
٣٠٤تنمية ابن الإملأم شح كني، أحد طح حول 
٣٠٤أمد الإمام ني ومحيانا ابن صحح طع حول 

٣٠٦الرياض j الإسلامية الثقافة دار حول (: ١٤)
٠٣ ^١ بالرياض الكب،ر الحامع دروس حول (: ١٥)

٣٠٦..١٠٠١٠.....ا.٠.........١ا١١١١١اف..إل الد.عوة محال ق الساعية ين.ل عل الشح شكر 
٠٣ ..............٨ ٠ للساحد الأعل العالي المجلس لمجلة ماب مقال ممابة طلب، ١(: )٦ 

٣٠٩..............................عالمه وعل علميه والثناء جهوده عل الشح شكر )ما١(: 
٣٠٨١..... ١١....................والوقت، الدروس ؤ، للتثّاور الرئامة لمقر للمحفور دعوه 

٣١ ٠٠لالماري؛ي.....................الحائية وثرح الونية، شرح محطوطس: حول ١(: )٨ 
٣١للفارئتي..........١ النونية وٌلرح داود، أي؛، بن محيية ثرح محلوطتي: حول (• ١ )٩ 

٣١١الشطي جيل محمد مكتبة عن أحبار 
٣١٢١١مهم...ب.ب................موصؤع ؤ، للتشاور بيته إل للحصور اكح دعوة (: ٢٠)
٣١٣الءلائما ل وناJوااتا محاصرايتح لإقامة الشح دعوة (: ٢١)



؛٥٤٥٥ا فهرساثم>ضوعات 
الصفحة|ا1وص^ع 

٣١٣العمل ترتيب و ليشاور الخفورإليته طالب 
٣١٤كك: باز، ين اف عبد بن العزيز همد الشخ إل 
٣١٤رسائل ثلاث من مصورة نسخة إرسال (؛ )١ 

٣١٤....................داود أي ابن وعقيدة القيم ابن لنونية الغاريتي ثرح حول اقتراح 
٣١٦اقتراحْلحوننربعضُزلفاتالحابلة )٢(: 
١٣ الأسلاب.......................٧ الحوث محلة من السابع العدد إهداء عل شكر )٣(: 
٣١٨الوصؤع.....................ؤ.ل وانتراح ايحالة به محلبعت الال.ى الخديال الثكل حول 

٣١٩..................الشخ(! )والد كلخه العميل، عميل بن العزيز همد الشخ مراسلات 
^ ٣١٩

٣٢٠ظسه! العقيل، عمل بن العزيز همد الشيح من 
٣٢١.ا....لأ.الأ.........١١.....ظليك، العقيل، العزيز عبد بن عقيل الشح بوفاة التعزية (ت ١ )

١٣٢ ........٠ ١١... ٠٠١١.....)ح( عقيل الشيح وفاة حول وأحواته لوالدته الشخ من حطاب 
٣٢٣٠.....الخزائر j الجاهدين لدعم الأموال عنيزة أهال وجع الخزاتر، ليوم وصف )٢(: 
٣٢٧مليم بن عمر الشخ استقالة حول 
٣٢٧الأسعار بعض عن أخبار 

٣٢٨ه المقيل، عقيل بن المزيز 
٣٢٨مكة ق الشيح أحوال عن أحبار ١(; ر

٣٢٩المزيز عبد الللث، عل الاممداء حادثة حول 

٣٣......١.........٠.........١ ٠ ذالi، من إعفانه ثم نجران لقضاء الشح ترمح حول )٢(؛ 
rrr..........................مراملأتاكخهملس؛نإبراهيمآلص،خ: 

٣٣٣ترجته 

٣٣٤٠......................ذلك عل وتشجيعه الشح ما يقوم الش يالأعال الرور ١(: >
٣٣٥النواب محاعدة أجل من الهد ول مراجعة حول 
٣٣٦مكة متعجالة ق عقيل ابن اك.ح سن حول ٢(؛ 

rr...................................\<كك: محمود، بن زيد بن الله همد الشح مراّلأت 
٣٣٩ترجته 



سسسي:ص! 
الصفحة!يييئ 

,٠٠٠,ت A_!^rمحمود، ين زيد بن الله عبد الشّيح من  ٠٠.,,,,.٠٠ .٣٤٠٠.,,٠٠
٣٤*الكب بعض تونيع عن أحار ر١ 

٣٤٣ظقه,,.,,,,,,,,..,,,,,,.,,,,,,الشخ، آل اللطيف عيد بن محمد الشيخ وفاة ل التعزية 
,٣٤٣٠*■*•■■■•■•■•••■**•■*■•*■■■•••ء**•**•,■ص>حته يتحسمن السي^ إحيار  ٠٠٠

٣٤٤سثامطيةنحاهامح 
٣٤٥اكع و\ذث\وصك\ب الجلدالأول إهداء 
٣٤٦القح كتاب من الخاصة المخة إهداء )٣(: 

٣٤٧صأمحه عل السمح شأنة 
٣٤٩الطيبة ومشاعره عباراته عل شمالشيخ )٤(: 

٣٤٩^لرمالةتلآأحكامئوداكأمنة 
٣٥١بغءك; محمود، بن زيد بن اف عبد الشيخ إل 

٥٣ ٠ محمود ابن الشيخ تأثر حول - )١( 
٣٥١,مملرحاكم طعه الذي وحاشيته® ْراكغ حولكتاب• )٢(*  ٠٠
٣٥٤الإسلام^ رريسر محمودت ابن الشيخ رسالة حول )٣(؛ 

٣٥٥,,.٠٠,,٠٠,.,,,,,..,..٠٠٠..,.,.٠ ظلخه: السام، الرحمن عبد بن اف عبد الشخ مراسلات 
٣٥٥ترحمته 

٣٥٦)ا(:أحيارترقة 
٣٥٨نميزة الريية إدخال حول 

٣٥٩سعدى ابن الشخ ْع الدروس ترتيب حول 
٠٣٦ ............ المختصرات،ا أحصر شرح المخدرات كشف ١١كتاب! حول معلومات )٢(! 
١٣٦ ٠  ٠٠,.,٠ ماح ابن الشخ حط س متقولة المختصرات أحصر شراح حول فائدة 
٣٦٢٠٠٠٠٠٠٠.,,ال3لبوع وبين بينها ومقارنة الحنابلة حليقات كتاب من نصيمآ الشخ سخة حول 

٣٦٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠٠علميها ٌاغ ابن الشح واستدراكات للتسخة نصيف محمد الشخ استنساخ 
٣٦٣٠......,.٠٠.٠٠٠٠٠,ص*ناريخمحيزةسياوالده 

٣٦٤المنهل محلة ق تنقيحها بحد نشرها نية حول 
٣٦٥......٠.٠عميل....ابن امخ له ^^^ها المدكرات حول )؛(:ملاحظات 

٣٦٩,,٠٠.٠٠٠٠٠٠دلك ق المساعدة وطلبه نجد، تاريخ ق الكتابة عزمه عل الشخ إحيار )٥(: 



ق،جو--
الصفحةا1وص^ع 

٠٣٧ ذلك ذ البة ال>ق بعض بيان 
٣٧.....................١ ااالسوكفاامسجالت بناء تحديد *عاملة حول ال.اءاوة طالب )٦(; 
٣٧٢ذلك وتكاليف المجد تومعة حول 

٣٧٣...........الشيخ لعم ترجة إرسال وطلبه تجدا، »ءل،اء محاب: طع إعادة حول )٧(: 
٣٧٥ؤ............................ ...... أبووادي ناصر بن عإٍ، الشخ إجازات حول ؛ ٢٨)

٣٧٦طعىاب:»عازاءنجدا حول 
٠.٣٧٧..٠اؤ.....؛.....ّب..ب..ربم حام، بن الرحن عبد بن اف عبد الشح *راّلأت 

٣٧٧رخمته 

٣٧٨١..١ ١ ١. ..١ ٠ .....٠ ه..٠ الشيخ، ش اللطف عبد بن محمد الشيخ وفاة و التعزية )١(: 
٠٣٨٠ ٠  ١٠١  ١١...١ ٠٠٠.١..١ ١....١ ١.....١ موصؤع ق العزيز ب. 

٣٨٣ّ..ر........... .....٠ ٠ ؤ.٠ ... ٠ ككد: العنقري، العزيز عبد بن الله عبد الشيخ من رسالة 
٣٨٣رجته 

جمحلقه.........ب..ؤ....ؤ.ّ..ّؤ.ا؛خماللعليف، عبد بن محملله الشخ بوفاة التعزية عل جواب 
٣٨٧.......ب..ب.....ب..ؤ.............. هقه*' حميد، ابن محمد بن افه عبد الشؤخ مراسلات 

٣٨٧رخمته 

٣٨٨ظك: حميد، ابن محمد بن اف عبئ الشخ من 
٣٨٨له نصيحة وتقديم الشيخ بأحبار الرور (• )١ 
للنواب.........ّ..ّؤ.ا................*هممقرر ترتيب عإ_، العهد ول موافقة حول (؛ )٢ 

j٣٩٢الاg لهم حمص وما )م:حولءملالواب 
٣٩٤.......ب.....ّ..................معيية وحدت أن يعل. بقرة بلع يانع تحليق طلب ت ( ٤ )

٣٩٦.......ؤ.....ا......بزيارته والرحيّت، للوعفل التوق ق الشخ بجلوس الرور (ت )٥ 
٣٩٨.....هبؤ.ا.ب.ّ.....را..إصلاحه والدير الحوهل ميان أراد الدي الميل حول )٦(: 
٤٠الزكوان، بجمع الكلفة اللجة مع التعاون طلب )٧(:  ٠
٤٠٢الحكر بح بشأن استشكال عل جواب )٨(؛ 
٤٠٨العدل كتاب اختيارات أمثلة وصع طلب )٩(ت 
٠٤ ......ب.ه ٠٠٠.........غيابه فترة بالنيابة الأعل القضاء محلى برتاسة القيام طلب (ت )'١ 



_سءقتةِ سبّ ِ __ قلمق|1 
الصفحةا1وصوع 

٤١١كك: حميد، ابن محمد بن اف عبد الشيخ إل 
١٤ ١ أب،'ءربش ْن الشثخ ّنر ص أحار (• )١ 

٤١٢القضاة بعض تنقلان عن أحبار 
٤١٤......................النرؤع لتنفيذ واةراح^ثية الميل، إصلاح موصؤع حول )أ(ت 

١٤ ...................................٥ جفنققه؛ العوهل، محمد بن اض عبد الشخ مراصلامت، 
٤١٥ترحمته 
٤١٦عيي...............الالرحمن عبد للشخ العزيز عبد اللائ، استل.ءاء قفية حول )١(؛ 

٤١٩عنيزة)ح( قاصي ماغ ابن محمد الشخ مرض 
٤١٩.........واعتنداره لعتيزة قاصيا القاصى صالح بن ءث،ان الشخ العزيز عبد ا،لالكا تعن 
٠٤٢ واءتدار0 مقبل بن محمد للشخ تعيينه 
٤٢١.............محبيه عل ذللت، أنر وبيان حدي الالرحمن عيد الشخ وفاة ل التعزية )٢(• 
٤ ٢٢."..................... محبيه عل ذللث، وأثر عيي الالرحمن عبد الشخ وفاة حول )٣(؛ 
٤٢٥.............ننرها أحل من عيي الللشخ ترحمة ضيم، ومحمد المقي النيخزت طالب 

٤٢١.............^بمكة للمعهي. زيارته وذكر إبراهيم بن محمد الشخ إل كتا؛؛ن إرسال (ت ٤ )
٤٢٨العام المتويع ل ا،لوحود من _اكني، ءلال
٤٢٩.........................حفظه البدر، العباد حمد بن الحن عبد الشخ إل الة رّ

٤٢٩حعهما الذي اللقاء حول 
٤٢٩........................التشبيه من شر التحهليل أن من الطحاؤية شرح ل ورد ما حول 
٤٢٩...................الرزاق عبد الشيح ابنه ذكره محيي ابن للتيخ محهلوط كتاب، حول 

٤٣١.............................الشخ، آل إبراهيم بن الالااث، عبد الشخ مراملأيتؤ 
٤٣١ترجه 

٤٣٢.....الغربية باكلمة الأمر؛الحروف، ئيئاُت، ا رئيبتعيينه الشيح تأتئة عل حواب، (ت )١ 
٤٣٤............الشيح، آل حن بن افه عبد الشيح وفاة ق التعزية عل حوائج )٢(؛ 
٤٣٦.....ظلقفه فارس، بن حمد بن محمد الشخ وفاة ق التعزية فيه ح3لابا عل حوابط )٣(; 

٤٣٧ااةسالثخض؛نحمداكاض،ه: ر,
٤٣٧ترحمته 

٤٣٩الرياض؛ مشاخ يعهم، عل القراءة يمفة بيان 



3جأ_
الصفحةاأوص^ع 
٤٤١جمحمحثه؛ الهندي، محمد بن عل الشخ مراسلات؛ 

٤٤١ترحمتص 

٤٤٢العيد.............دقيق لابن الأحكام إحكام عل الصنعاق حاشية كتاب،ت حول (ت )١ 
٤٤٣بالكتاب،)ح( تعريم؛ 

٤٤٤ذلك؛ ل ورأيه توزيعه ْلريقة ل اكاخ رأى 
٤٤٥الكتب يعفى الشخ إهداء حول )٢(• 
٤٤٦الهدية؟ تغرم هل 
٤٤٦اكارن الفقه ل رأيه 

٤.....؟.؟.................U؛ مؤلفاتهأحد ؤإهدائه للشيخ الكتب يعص إرسال حول )٣(؛ 
٤٤٨الخإيل،،)ح( ءزهر يكتا؛هت تعريف، 

٤٤٩١..................ا...ا..اّ..ّ.ه..جفك؛ القح، آل حن بن عمر الشيح مراملأت 
٤٤٩ترحمته 

٠٤٥ ....ا...ا..ا..ا......ا.ا...........ا...... تظك الشب^، أل حن بن عمر المح من 
٤٥٠.....................الكتب،يعص حول عميل ابن الشيخ من حطاب عل جواب (؛ )١ 

٤٥٢والوذن؛ن والأئمة النواب مرتبات حول )آ(ت 
٤٥٣عيي الالشح صحة عن السؤال 

.......ا..؛ه؛اللهليف،عبد بن محمد بن الرحمن عبد الثخ وفاة ل التعزية عل جواب )٣(؛ 
٤٥٥إلاكحءمربنحنآلاكخ،هد: 

الماس.ب..اب.ّب..هه؛عل تأث،رها وبيان عنتزة إل حن بن عمر الشخ جولة حول حطاب 
٤٥١..٠^٠١٠٠...ا.........ب..ا.........ا..ب....تكلمحه فلاته، محمد بن عمر الشح مراّلأت 

٤٥٧ترحمته 

٤٥٨١١٠....الإسلامية الخامعة أقامتها ءال٠ية وره ئ. صمن لميجيليا فره بالمسح إحيار (١ )١ 
٤٦٠......١ ١١١١...١١١١....مجدهم امحستكعال أجل من نيجيريا ق بلدة أهل ة اعل. ام٢٠طل

٤٦٢الخامحة وفد صمن نيجيريا إل مفره حول )٢(ت 
٤ ٦٣..١ ..١ ......١ المملكة.٠ ق درسوا الذين العلملأب دعوة من هناك والأمراء الحكام موقف، 

٤٦٤لادن........بن كر أبو يبنانها المزم المي والقاعة الكتبة وف بتاء محشرؤع حول )٣(؛ 



ئ ٦٨٧جء فهرسادموض>طت 3ء
الصفحةا1وض^ع 
٤٦٧................................ضك: المارك، العزيز صد بن فمل الشخ مراسلات 

٤٦٧تر-مم 

٤ ٦٨ا،لولفات وبعض الهللبة عن أحبار (ت )١ 
٤٦٩ذلك سبب وبيان القرآن تعليم عل تركيزه حول 

٤٦٩٠١٠....١٠٠٠مدرسهم اسم وذكر التحفيظ حلقات ق يدرسون الدين الطلاب يعدد بيان 
٤٦٩والحا.يثا الفقه دروس حول 
٤٧٠مؤلفاته بمض عن أحبار 
٤٧١الباريء فتح تمحتتصر القاري ارلدة ت مؤلفه حول )٢،! 

٤٧٣الخلاب عن أحبار 
٤٧٤>لفاته بعض عن أحبار )٣(: 

٤٧٧الشمن، صالح بن محمد الئسخ مراسلات 
٤٧٧ترحمته 

٤٧٨أمريكا من ورد محوال عل العل،اء جواب حول (؛ ١ )
٤٧٩اص من الكتب أحد طلب 
٤٨٠.......  ٠١٠٠...ؤ.ّ.........ّ..ا المدرمن وأمإء العلمي الرياض معهد عن أحبار )٢(؛ 
٤٨١المعهد تقسيم حول 

٤٨١بعضهم وذكر بالعهد بعنيزة العلم طلمبة بعض التحاق 
٤٨١يدرسوما الش والمواد المدرسثن أسإء 

٤٨٣الدروس ترتيب طريقة 
٤٨٥الرياض مكتبة عن معلومات )٣(؛ 

٤٨٦ ٠١١.........صالح وال.ء عن أحبار 
٤ ٨٧الرياض مكتبة فهرسة طريقة حول معلومات (ت ٤ )

٤٨٨الفهرسة ل الأحهئاء بحض وحول حول 
٩٤ ٠ ... ٠ ٠ ؤ ٠ ٠ . ّ ١ ٠ .... ١ ...... ّ أسإئهم وبيان العلمي عنيزة بمعهد مدرمين، تعيين، حول )ه(ت 

٤٩١المعهد طلاب عن أحبار 
٤٩١سعود ؛!، LLoJLJالاس استقبال حول 
٤ ٩٣٠بالرياض.............الإفتاء دار إل انتقاله بعد عليه سق فراقه بأن الشخ احبار )٦(؛ 



تةهت_ئةسمسز"ب; 
الصفحةاأوص^ع 

٤ ٩٤.................٠٠الث؛خ....................................هع متبادلة طبية مشاعر 
٤٩٤الواسطة للعقيدة سعدي ابن الث.خ تدؤيى حول 

(CU  ٤٩٥الحكر ح صحة حول يحث ت
٤٩٧الحكر؟ ح صحة عل الدليل ما 

٤٩٧أولا؟ الصور بئن فرق هناك هل 
٤ ٩٨٠.......٠٠٠.فيهاورأيه المسألة ق سعدي ابن الشخ ْع المهلؤع محمد الشح يحث حول 

٤٩٨الحواب خلاصة 

٤٩٩.الشرقيةالمملمة قضاء من عميل ابن الشيخ إعفاء حول )٨(: 
٥٠٠عجيبة هيئة عل بت ولادة عن محر 

٥٠٢الصرة بيع موصؤع حول بحث )٩(• 
٥* ٤ الحكيم القرآن آيات تفصيل ت كتاب حول معلومات 

٥ ٠٦١.......١١٠.............٠١لناس ١ نع عل وحثه الهيثة ح قيامه عل الشخ سكر ت ١( )٠ 
٥٠٨أ-مارءنانمروس 

٥٠٩الحكر بيع صحة حول بحث (ت ١ )١ 
٥١٢ومادتيا الحكرة أمجل 
٥١٢عليها الفقهاء كلام 
٥١٢"وافراقات؟ احتإعات الحراج وبض بيتها هل 

٥١٤فيها عجبي ابن الثخ ترجح 
٥١٤العكر تعاوى حول بحث 

٥١٦لة المرّالكب بوصول الإخار (: ١٢)

٥١٧ابق مكتان ق للشح تعليق عل لعليف تعليق 
٥١٧علتأمحرالحواب إبداءااعذ.ر 

٥١٨العكر تعدى مسألة ق بحث (ت  ١٢)"
جه،إقثه..............ّب.؟.اآهعيي، العبدالرحمن الشيح فتاوى جع ْحروع حول (؛ ١٤)

٥٢١٠ذك ل المتعة المنهجية بيان 

٥٢٤ ٠١٠٠٠٠٠٠فهرسبالكتتهالموجودةللتونع ؤللبكتابة 
٥٢٥.........؟.........ّ.. بالموولية والتزامه المساإمين •صالح عل ■؛أ4إيمح حرصه أمثلة من 



_إ" سسسدةت-:حأ 
الصفحةاأوض^ع 

٥٢٦الخمرات رس ل الاستتابة موضع ل بحث (• ١٥)
٥ ٢٨٠. ٠٠ ٠٠..... ٠٠٠ ٠ ه نفعن الثلاثة الخمرات إكإل قبل صمتتييه عن التائب رمي يصح هل 
٥٣١الحديد الهجرى بالعام التنهنثة حكم ل بمُث ٢• ١  ٦١

٥٣٥.............................فيهاالزكاة ووجوب التقان أوراق ل الربا جريان ل بحث 
٥٣٦الزواج عل بعزمه الشح بثّثر 

٥٣٧لهت تحدا له الأمثالة توجيه عل الشخ شكر ١(; )٧ 
٥٣٨كتابه ق وردت عبارة ق التأمل طب 

٥٣٨العلب لحوم حول انتراحإصاوارنثوى.ندارالإذاء 
٥٣٩ؤ.......اdثخرجين........ تزويده؛أحبار وعل المنيبة مشاعره عل الشخ شكر (ت ١ )٨ 

٥٤* الأ-محار ببعض الشيخ تزؤيد 
٤٥ ١ الحكيم القرآن آيات تفصيل ت كتاب حول معلومات 

٥٤٢كرمااضيافة عل عميل ابن شكرالشيخ (: ١٩)
٥٤٤.............. ٠٠........الحديد الجري العام يالحول التهنئة موصّوع ق يحث ٢،: )٠ 
٥٤٨اممثب الشيخبمبفىبعض توكيل (: ٢١)

٥٥٠باز ابن لال؛وخ واقراحه لكتب شعلان ابن ْلع حول 
.ؤ..ا............لأ.....اا..'ههمشتتة( وادي)الوثيقة أبو ناصر بن عل الشخ ترجة ال إرّ

٥٥١المرسي الريال صرة مسالة ق الث..خ رأي محللب 
وعليهاالسام افه عبد الشيخ بخهل وادي أبو ناصر بن عيب للشخ ترجة بالرسالة: ملحق 

٥ ٥٣..١ عجبتاابن ومحمد العقيل، وخمل. الغرير، إبراهيم للمشاخ: تعليقات 
٥٥٤كرح;كتابامخ؛حدًلولاشلاع 

بح....لأ؟.لأب.ّ......ّا......ؤ.....هههالها مشكاة ثرح يك؛ثات: ثتعلق أسئلة عل جواب 
٥٥٦وللمكتبة......١..............له كتب بصرف أمر استحمال عل البخ شكر (: ٢٣)
٥ ٥٨.....بحنيزة الأوقاف ^٤ ٢٠١مديرا الصائغ اش عباد تعيين ق الشيخ صساءدلأة حللب (: ٢٤)
٦٥ ٠ ؤ.٠ ٠ أوقيمته؟ بعينه ي8لالب وهل اضري، بالريال الكتتوبة الصارة ءوخّوع حول (: ٢٥)

٥ ٦٣..................الألغازا مساتل حل الهلرازق •حلية كثان: حول معلومات ٢(: )٦ 
٥٦٧.....................اللراز، احلية كاب: إعارة عقيل ابن الشيخ هللب حول (: ٢٧)
٥٦٩لهم واصثفافثه اكايخ بعض وصول حول (؛ ٢٨)



__سسم،،ِّ صآ 
الصفحة؛لجيئ 

٥٧٠............................العلب ل يرد الذي الحري المن حول الحث حصول 
JLl9 ،_ ١٥٧ .... ١٠...الوصؤع ق والإفناء التحقيق محللب فيه إبراهيم ابن للشيخ كتاب إمال

٥٧٢ا،لووث j مالأ حول بحث (: ٢٩)
٥٧٦..٠٠....................:©،!يى اكخ آل إيراهيم بن محمل. الشخ وفاة ل اكزية ٣(• ٠ ر

٥٧٧التعزية ل جاءت عبارة حول استئكال 
٥٧٨٠ؤ.........ؤ الأصول"...........٠ عالم من »الأصول كتاب: من تختان إهداء (; )١٣

٥٧٩طيب عود دهن شراء طلب 

.......الأ.خهسورياس له أرل محاب عل العثور j الماعدة ٍلف (: )٢٣
٥٨٢الكتب.................تحصيل ق الحدين العلم طبة من اثت؛ن مساعدة ؤللب )٣٣(: 

٥٨٤....ذر؛ته؟ هومن أو السلام عيها نوح آباء من إدييس هل موصؤع: j بحث (: )٤٣
٥٨٩عقيل ابن الشخ أرماله الذي اكحف حول 

٥٩٠نافعت كب طح ل رغبته عل الشثخ تشجع ٠ ٣، ٥ ل
٥٩٢..-.....٠٠..........-....والأستحاصة والنفاس الخيض أحكام ق لرمالة كتابته حول 

٥٩٢•••••••••••••■•نوح؟ ذثمئة من م هل إدُيى، j معلى ابن الشيخ رأى حول جواب 
٥ ٩٣الطلاق ل موصؤع ل بحث 

٥٩٤٠٠..................والفاسوالتبض>راْ 

٥ ٩٧العياء.................كار حيثة للالتقاء القاهرة إل عودة ابن محمد الشيخ محمر حول 
٥ ٩٧.......................وتصديرا امتثرادا اليضاغ عل التأْين عن لبحث إعداده حول 
٥ ٩٨..................٠......٠ ٠٠بالهللاق يتعلق موصؤع ل باز ابن الشيخ عن نقل ما حول 
٥٩٩الثانية...........إمامه سلم أن قيل قام إذا نفلا السوق صلاة بانقلاب القول حول يحث 

٦٠١...........................محلوحنات سخ أحل من محزة 
٦٠٢فائدة بدون الدراهم البنوك موصؤع؛؛^٠١٤ ل بحث 

 :)٨٣( a٦٠٤^لىاب;يعصالإسلأس
٠٦ .......٦ المسيية الخمار مشكلة حول عنيزة لأمثر وجهه حطاب من صورة إرسال (؛ )٩٣
٦١١الأعل................القضاء محلس ق عضوا ءثيم؛ن ابن الشيخ ترشيح حول (٠ ٤ )٠ 
٦١٣........المسببة البهائم حول لأمثرعنيرة عثيم؛ن ابن الشخ كتابة ٌوصوع حول (• ٤١)

٦١٦......انمومية^^ةتحفيظاإقرآنمدمانيية (:حولماجاعابمية 



كطك_.
?٦٩١"ُة'و فهرسادموض>طت 

ح

الصفحةاإوص^ع 
القرآل........ياالتحفيظ الخمة الخمب نبه الذي المزي لحضورالحفل دعوة (: ٤٣)
ا١ ............................٩ الواقة، المائل عن انس *الأحوة محاب: حول (: ٤٤)

١٢١يجنيض: ماخ، عدالعزيزين محمدين الشح مراسلات 
حته

٦٢٢......................................هه: ماخ، ين العزيز عبد بن محمل. الشخ من 
٦٢٢العهد حول نراشخضإرث.ادس )١(: 

٦٢٣الطلاب حول.كانآت 

٦٢٣والاورمحا؛ن المدير اخيار ل منهجه بيان 
٦٢٤٠؛...٠٠السام............حدالمحمي للمخ عميل ابن الشيح ثماعة عل حواب )٢(: 
٦٢٦................•••-أمإنهم ويان بالعهد مداّمين الأزهر من عناء _؛؛j، حول )٣(؛ 
٦٢٨...ؤ......ّؤ.ّ.إعارته عل وشكرْ الشخ، من استعاره الذي دفترال؛ناريح )٤(: 
٦٣٠الكب لبعض قطر حاكم طبع عن أحار )٥(؛ 

٦٣٣)٦(:احبارءنطحيمقطربجاممب 
٦٣٦جتفه؛ ماخ، بن العزيز عبد بن محمد الشح إل 

٦٣٦•.••••••••••••••..وتونثعها الكتب طبع ل نهلر حاكم وجهود جهوده عل الشيخ شكر 
٦٣٦الكتب من طعه تم ما الإفادة طالب 

٦٣٦المفيدة الكتب بعض طبع اقتراح 
٠.٦٣٩...ظقق؛د؛الشح، 1ل اللعليفؤ عبد بن محمد الئهخ من رالة 
٦٣٩ترجته 

٤٦ ٠ ء.......٠ ..... اكلر...........١ بحيد التهنثة فيه عميل ابن الشيح من كتاب عل جواب 
٦٤٣..ا.ّا..اّا.ّ.ّّب......؟....أ5ئإدتي: الحسني، الهلال الدين تقي محمد الشيح مراملأت 

٦٤٣ترجته 

٤٦ ٤  ١٠١.١..١ مغربيات لفتيات درامسة منحا يهللمب حين ابن راشد لالث.ح كتابته حول )١(: 
٦٤٦اهالهن •ع هؤلاءالفتيات معاناة بيان 

٦٤٦الغرب ق التاوريس عن توقيفه حول 
٦٤٦ذلك ونمة إالتدريس رحوعه 



الصفحةا1وضوع 
٦٤٧تواصعه عل ونكرم الشخ عل ثناء 

٦٤٨الغرب الإّلأبإل الحاسة من مله حول )٢(: 

٦٥٢أحرى.........................الرشاداوكب اسل كتابه من الحزءالثاق طح حول 
٦٥٣.•٠٠.*.٠٠٠٠٠...........,..٠...٠٠مؤلفاته من محموعة صراء ق اءل.ة المحللب 

٥٦ ..٥ ٠ .٠ .٠ ت عبدالشاق الحميال وعبد مراد، ومحمدكامل هراص، محمدخلل الشاج؛ مراصلأت 
٦٥٥ا.ا.......ؤ.......ّ...الأخلاق مكارم عل حاصة والشيخ عامة عنزة أعل شكر (؛ )١ 

٦٥٦٠١...ب.......ا....١١١...العارف مدير لدى للمكتبة يفهرمتهم تتويأه عل الشيح مكر 
٦٥٨.....................العلم لأهل وتقديره وكرمه العالية أخلانه عل الشح شكر ت ر٢( 

٦٦١١.١.....١ّ......١٠.ا..رؤ......بب٠ؤ.كك؛ الألباق، الدين ناصر محمد الشخ من رسالة 
٦٦١ترجته 

٦٦٢التسخ من خطاب عل جواب 
٦٦٥.....١٠٠١................١..١١١........................وكرمه حود0 عل الشح شكر 

٦٦٥دمر ق حعهم الذي اللقاء حول ذكريات 
٦٦٥......... الغعيفة٠ الأحاديث لة واصالاليخاريء، صحح اقنتصر كتابيه؛ طح حول 
٦٦٦وتونيعها كيه طع صعوبة حول 

٦٦٦ذلك له نير إن الولفات بعض إرسال محاولته 

٦٦٩الوصوعات يرس 

٠٠*
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